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Uen akademiska afhandling , som nu jemte Svensk öf-

versättning ånyo framlägges för allmänheten, utgafs år

1841 af C. J. Boström såsom specimen för professionen

i praktisk filosofi vid Upsala Universitet. Redan vid dess

första framträdande lär E. G. Geijer derom hafva fällt

det omdömet, att allt sedan Benjamin Höijer (vid slutet

af 1700-talet) utgaf sin "Filosofiska Konstruktion", in-

gen filosofisk afhandling af större betydelse än denna

framträdt vid Universitetet. För hvar och en, som egnat

någon uppmärksamhet åt det svenska odlingsarbetet un-

der sednare tider, torde det vara väl bekant, att Bo-

ström under sin för filosofiens studium fruktbringande

offentliga lärareverksamhet, till hvilken i fråga varande

afhandling banade honom väg, framställde ett filosofiskt

system, som, utmärkt genom klarhet, originalitet och

ideel lyftning, verksamt ingripit uti den vetenskapliga

bildningen i vårt land. Grunddragen till sin åsigt har

Boström framlagt i några få skrifter, bland hvilka denna

ej är den minst betydande. Visserligen hade Boström,
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då denna afhandling författades, ännu ej hunnit fullt

utarbeta sitt system, och sjelf betraktade han den seder-

mera endast såsom en studie i förhållande till det mera

fulländade hela, till hvilket han slutligen leddes i sitt

tänkande. Men om ock åtskilliga icke ovigtiga punkter

sednare blifvit förändrade eller modifierade, så äro dock

sjelfva principerna redan här med full klarhet uttalade.

Sitt särskilda intresse har denna afhandling derjemte, i det

den låter oss i viss raon följa systemets historiska utveckling,

samt isynnerhet derföre att den är den enda af Boströms

skrifter, i hvilken han genom en mera fullständig ana-

lys anger grunderna för sin åsigt. Man kan möjligen

anmärka, att förf. något utförligare bort behandla vissa

partier, särskildt vishetens och dygdens begrepp; med

afseende härpå vilja vi påpeka, att afhandlingen såsom

specimen måste vara inom föreskrifven tid fullbordad,

och att författarens helsa svek honom, innan han hun-

nit efter uppgjord plan afsluta sitt arbete. Men för

öfrigt bör man ej heller förbise den berömvärda måtta

och begränsning, författaren förstått att i akt taga, då

han första gången i skrift framlade grunderna för sitt

system.

Förevarande afhandlings betydelse för kännedomen

af Boströms filosofiska åsigt, och svårigheten, för att

icke säga omöjligheten, att öfverkomma äldre akade-

miskt tryck, hafva varit tillräckliga anledningar att

ånyo utgifva densamma, och vi hafva härtill ansett oss
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böra foga en svensk öfversättning , hvarigenom en större

läsarekrets möjligen kan påräknas. Tanken på en dy-

lik öfversättning är för öfrigt icke ny. Att den ej

förr förverkligats, torde i väsentlig grad hafva berott

på svårigheter, som öfversättaren visserligen ej vågar

hoppas fullständigt hafva öfvervunnit. Af hela arbetet

visar sig nämligen, att det ingalunda är på svenska

författadt och sedermera påklädt en mer eller mindre

passande Romersk toga; tvärtom är det en äkta latinsk

fläkt, som genomgår det hela och röjer, att författaren

tänkt sin afhandling på latin. Och den verkliga talang,

med hvilken Boström behandlade Romarspråket, har för-

anledt , att många vändningar och satser hafva sitt

egentliga fäste i det latinska uttrycket, hvarföre de ock

i viss mon äro oöfversättliga. Dessa och andra svårig-

heter, som i synnerhet den filosofiska terminologien för-

orsakat, hafva vi efter bästa förmåga sökt undanrödja,

hvarvid vi i tvistiga fall i första rummet rådfrågat

den man, hvilken nu innehar Boströms professorsstol.

För det intresse, med hvilket han följt företaget, bety-

ga vi honom härmed ofi'entligen vår tacksamhet. Vid

öfversättningen ha vi i allmänhet ställt upp såsom re-

gel att, så vidt möjligt varit, troget följa texten; en-

dast med afseende på de långa latinska satsöfvergån-

garne ha vi förhållit oss något friare.

Om det i våra dagar röjer sig ett sträfvande, att

inom literaturens skilda områden genom nya upplagor
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söka göra lättare tillgängligt och bekant, hvad Sveriges

store andar hafva lärt och diktat, så torde utgifvandet

af denna afhandling, från hvilken en ny filosofisk aera

för Sverige kan räknas, i viss mening följa samma rikt-

ning. Ty Boströms klara och djupa tankar äro sanner-

ligen värda att tänkas än en gång, om de också icke

ega den anslående form eller tjusande fägring, som

göra Geijers och Tegnérs mera tillgängliga för hvarje

bildad svensk.

Upsala i Maj 1874.

ÖFVERSÄTTAREN.



Oin

BeliiloiifiL yislifiten ocli DyiJeii.



P R A E F A T
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0.

De notionibus religionis^ sapietitiae et virtutis
^
quae sint, et

qua cognatione contineantur ^ aliter ab aliis est disputatmn,

neque adhuc omnia de iis ad liquidum perducta videntur.

Hinc nobis consilium natiim est experiendi, anne ex ea

philosophandi ratione, qiiarn nos potissimum sequimur, ali~

quid eriii et in medium afferri possit, quod ad notiones illas

rectius animo concipiendas et inter se discriminandas valeat.

Etenim ex nostra quidem seiHentia religio^ si notio ejus

verissima qiiaeritw', ita eadem est cxim mente et vita ipsa

divifui, tit sohts Deus nomini ejus hoc sensu perfecte respon-

deat. Ex quo etiam facile adparet^ qua conditione religio-

nem in nobis hominibus esse intelligamus ^ videlicet si Jieri

quodammodo possit, ut mentis illius divinae 7ws quoque si-

Tttus participes.

A religione autern cum sapientiam et virtutem distiyigui-

mus, hane disiinctionem ad mentem referimus humanam^

quippe quum ea, ut nobis quidem videtur, re vera naturaiu

divinam non attingat. Atque in liomine sapientiam esse dici-

mus , si sit religio principium et jinis earuin mentis functio-

num, quas Psychologi vocant theoreticas, virtutem vero^ si

eadem religio sit principium et jinis earum fiinctionum ,
quae

ab illis practicae adpellantur.

Ad quae jjrobanda num in opusculo, quod jam publice

edere instituimus, argumenta satis idonea attulerimus, ipsi



FORORD.

Om religionen^ visheten och dygden samt dessa begrepps in-

hördes sammanhang hajva skiljaktiga åsigter gjort sig gällan-

de^ och ännu synas icke alla hit hörande frågor hafva hlif-

vit till fullo idredda.

Detta har för oss varit en anledning att försöka^ om

man icke möjligen från den filosofiska grundåsigt , hvilken vi

för vår del omfatta , kunde vinna något för en riktigare upp-

fattning af nämnda begrepp och en noggrannare åtskillnad.

dem emellan.

Enligt vår öfvertygelse saminanfaller nämligen religionen

i sin högsta och egentligaste betydelse fidlkomligt med den gu-

domliga andens eget llf, och i denna mening kan följaktligen

ingenting annat dermed menas än Gud sjelf Häraf visar

sig också utan svårighet^ under hvilken förutsättning vi kunna

- tala om religion hos oss menniskor , nämligen så vidt vi på ett

eller annat sätt hafva del i denna gudomliga ande.

När vi nu skilja visheten och dygden från religionen

göra vi denna åtskillnad med hänsyn till menniskoanden ^ eme-

dan vi anse att den egentligen icke faller inom det gudomliga

väsendet. Vi säga då., att vishet tillkommer menniskan, så-

vida religionen är principen och ändamålet för hennes teore-

tiska funktioner, dygd åter, såvida samma religion är prin-

cipen och ändamålet för hennes praktiska funktioner.

Huruvida vi i den afhandling., som nu framlägges fvr

allmänheten., anfört tillräckligt bindande skäl för nämnda



judicent Lectores ,
quorum censurae sententiam no&tram ea

,

qua par est^ modestia summittimus,

Ceterum si cui genus disserendi^ quo utemu?-^ nimis dif-

fusum videbitur et solutum, hanc reprehensioiiem aequissimo

feremus animo, si modo id consecuti existimemur^ ut, quae

dicta vohienmus, intelligantur. In hoc enim omnem operani

et diligentiam conferemus ^ orationis concinnae et politae lau-

dem non magnopere sectaturi, quippe quum pvofuisse ^
quam

delectasse, magis hic nostra intersit,

Futurum igitiLr est^ ut et semel jam dicta denuo repeta-

mus, et infra demonstranda in antecedentibus praeoccupemus ^

et verba eadem saepius ponere non fugiamus, Scilicet junio-

rihus philosopliiae stiidiosis maxime consultum volumus^ qui-

bus fieri hoc solet, nt eadem, alio ordine et loco proposita^

majorem obtineant lucem ac significationem,

Ceteri 7iostram operam non admodum desiderabiint , iis-

que satis fecisse putabimus^ si in disputatione universa verum

nos tetigisse judicaverint.



uppfattniny ^ derom må läsaren sjelf dömma, och utan otilU

börliga anspråk hänskjuta vi vår åsigt till hans ompröfiiing.

Skulle föröfrigt någon anse , att vi gjort oss skyldiga till

för stor frihet och omständlighet i framställningssättet^ så

upptaga vi med största lugn en sådan anmärkning, allenast

man medgifver, att vi lyckats göra oss förstådda. Härpå

skall nämligen hela vårt bemödande riktas^ hvaremot vi icke

synnerligen ämna vinnlägga oss om stilens och uttryckets full-

ändning , ty här gäller för oss mera att bereda gagn än nöje.

Vi, komma derföre att omsäga hvad redan en gåtig^

förut yttrats , vi ärna på förhand göra antaganden , hvilka först

i det följande få sin bevisning , och skola icke sky att uppre-

pade gånger använda samma uttryck. I första rummet ha

vi nämligen afsett att vara filosofiens yngre idkare till tjenst,

och för dem plägar samma tanke, framställd i annan ord-

ning och nytt sammanhang, vinna större klarhet och bestämdhet.

Ofriga läsare lära icke synnerligen behöfva vår ledning,,

och vi hoppas hafva tillfredsställt deras anspråk, om de finna

oss i denna afhandling öfverhufvud hafva träfat sanningen.



LIBER PRIMUS.

DE MENTE ET PERCEPTIOXE.

CAP. I.

De conscientia sid.

Quid omuino sit conscientia sui, per se qnisque ipse in-

telligere debet, quippe quod per definitionen! ullani disci

non potest.

Omnis enini definitio in ejusmodi versatur notionibus,

quaruni qnaeque complures in se habet alias; notio auteni

conscientiae sui una omnium est siniplicissima, et nullam

omnino aliam in se continet, quum ipsa in omnibus aliis

concipitur. Quae quidem simplicitas ejus facile adparet
,

si, quod nemo negaverit, omnes reliquae notiones ipsius

sint modi vel formae, neque uUa alia reperiatur notio,

ubi nulla sit conscientia sui. Xam inde continuo effici-

tur, ut haec prima sit omnium determinatio, ideoque ge-

nus earum summum ac simplicissimum. Quae cum ita

sint, fieri non potest, ut haec ipsa ajendo per alias d«-

finiatur, sed tantum ut negando ex aliis eruatur quasi

et castigetur. Xeque adeo verendum est, ne perperam

intelligatur; uam utpote perfecte simplex aut omnino non

concipitur, aut vere perfecteque concipitur.

Quae itaque a nobis in hoc capite afferentur, ea qui-

dem re vera notionem conscientiae sui non attingunt, sed

voces quasdam ex ea pendentes, quarum usum seusumque
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FÖRSTA AFDELISINGEN.

OM AlfDEN OCH FÖRNIMMELSEN.

FÖRSTÅ KAPITLET.

Om sjelfmedvetandet.

vad sjelfmedvetaudet i det hela är, måste livar och

en omedelbart inse, ty genom någon definition kan denna

insigt icke vinnas.

Definieras knnna nämligen endast sådana begrepp, som

sjelfva livar för sig innehålla en flerhet af andra begrepp.

Men begreppet sjelfmedvetaiide är det enklaste af alla och

innehåller icke något annat i sig, nnder det att det

sjelf ingår i alla öfriga. Denna dess enkelhet är lätt

att inse, alldenstund alla andra begrepp obestridhgen

äro former eller arter af sjelfmedvetande, och der intet

sjelfmedvetande är, icke heller något annat begrepp kan

finnas. Deraf följer nämligen omedelbart, att det ifråga-

varande begreppet är den första af alla bestämningar

och att det sålunda utgör deras högsta och enklaste

genus. Följaktligen kan sjelfmedvetaudet sjelf icke heller

positivt bestämmas genom andra bestämningar, utan blott

på negativ väg urskiljas och liksom begränsas från alla

de öfriga. Och man behöfver ej heller så synnerligen

befara att detsamma oriktigt uppfattas, ty såsom absolut

enkelt uppfattas det antingen icke alls, eller ock sannt

och fullkomligt.

Hvad vi i detta kapitel ha för afsigt att framställa,

rör sålunda i sjelfva verket icke sjelfmedvetandets be-

grepp, utan endast några dernied i sammanhang stående

uttryck, hvilkas betydelse och användning vi vilja när-



cleterminatum velimns. Ex quo genere sunt verba sui con-

scius, sibi conscius et sui sibi conscius, quibus infra sae-

pius utendum erit, et quae ne inter se confundantur, mul-

tum interest.

Etenim id sui conscium dicimus, iu quo conscieu-

tiam aliquam esse iutelligimus , non autem ita deterniina-

tam, ut simul significatum existimetur, cujus illud sibi sit

conscium. Contra ea quum sibi conscium quid adpella-

mus, semper aliquid respicimus, quod couscientiam ejus de-

terminet, ita ut sensus horum verborum sit imperfectus,

quamdiu illud non sit addituni. Itaque in hoc conscieutia

sui concipi debet aliquo modo determinata, quamquam in-

differens respectu ipsius modi, donec additamentum illud

accesserit. Ex quibus jam facile iutelligitur, quid sui

sibi sit conscium dicendum, videlicet quod ipsum sibi

sit perceptionis suae objectum, et sese a ceteris rebus om-

nibus distinguat. Nimirum in eo conscientia sui etiam re-

spectu modi determinata est, et vocula illa sui hoc loco

objectum, sive id, cujus sibi est conscium, significat.

Quibus sic breviter definitis, hoc tanquam consectarium

addimus: ut quisque verissime ac perfectissime sui est con-

scius, ita et verissime plane ac perfectissime sibi est con-

scius eorum, quae percipit. Nam conscientia sui, quae

item claritas perceptionis dicitur, genus est omnis coh-

scientiae sui determinatae; et forma omnis eo magis vera

est atque perfecta, quo magis genus suum in se continet

ac repraesentat. Itaque v. gr. qui vigilat, ut magis sui

est conscius, quam qui dormit, ita magis etiam conscius

sibi est eorum, quae percipit. Eademque est ratio, si

comparatur adultus cum infante, imaginans cum sentiente,

cogitans cum imaginante, bestia cum homine, et quae

alia hujus sunt generis.



mare bestämma. Till sådana räkna vi uttrycken vara

sjelfmedvetande ^ medveten och sjelfmedveten , hvilka i det

följande ofta komma att användas och hvilka det derföre

är af högsta vigt att icke sammanblanda.

Sjelfmedvetande kalla vi hvarje väsen, hos hvilket något

medvetande röjer sig, utan att dock ännu detta medvetande

är • så bestämdt , att dermed tillika angifves , hvarom väsen-

det är medvetet. Deremot om vi säga, att någon är

medveten, så innebär detta alltid tanken på något, som

bestämmer hans medvetande, så att betydelsen af detta

uttryck är ofullständig, så länge man icke angifvit hvad

detta bestämmande är. Följaktligen bör sjelfmedvetandet

här fattas såsom på något sätt bestämdt, ehuru frågan

på hvad sätt det är bestämdt lemnas oafgjord, till dess

man gjort det ofvan antydda tillägget. Utan svårighet

kan man häraf inse hvad det vill säga att någon är

sjelfmedveten ; det betyder nämligen att han sjelf är sin

förnimmelses objekt och att han fattar sig såsom be-

stämdt skiljd från allting annat. Hos honom är nämligen

sjelfmedvetandet bestämdt äfven med hänseende till for-

men, och ordet sjelf betecknar här objektet eller det,

hvarom man är medveten.

Sedan vi kortehgen angifvit betydelsen af dessa ut-

tryck, vilja vi här såsom corollarium tillägga följande:

ju sannare och fullkomligare någon är i sitt sjelfmedve-

tande, i desto sannare och fullkomligare grad är han ock

medveten om hvad han förnimmer. Ty sjelfmedvetandet,

som ock betecknas såsom förnimmelsens klarhet, är ge-

nus i förhållande till allt bestämdt sjelfmedvetande, och

hvarje form eller art är sannare och fullkomligare, ju

mer den i sig innehåller och framställer sitt genusbe-

grepp. Så är t. ex. en person, som är vaken, mera

sjelfmedvetande än den som sofver, men just derigenom

är han ock mer medveten om hvad han förnimmer. Ena-

handa är förhållandet, om man jemför den fullvuxne med
barnet, den föreställande med den senterande, den tän-

kande med den föreställande, menniskan med djuret, o. s. v.
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Quod si couscientia sui plures admittit gradus perfec-

tionis, quemadmodum fere lux plnres gradus claritatis, sui

couscium dicere omuino licebit, quidquid vel minime illius

sit particeps, quamdiu ad gradum, quo sit ejusmodi, ani-

mus non advertitur. Itaque futurum est, ut dos conscieu-

tiam sui tribuamus nou tantuiu Deo et homiuibus, sed

etiam bestiis, inio et stirpibus, si qua ejus iodicia in his

quoque deprehenderimus. Fieri enim potest, ut quod in

homine est conscientia sui, id sit in bestia vis sentiendi,

et in stirpe vis uutriendi, augendi et procreaiidi, atque

adeo ut idem illud uon sit nisi gradu in iis diversum. Quid?

quod fieri potest, ut vis omnis iu rerum uatura re vera

sit vita et couscientia sui'), quae, cum percipiatur certo

gradu imperfecte, nihil uisi vis esse videatur. De quibus

omnibus quid sit decernendum , universa forsan docebit dis-

putatio; nemo autem non videt, si sui consciam dicimus

bestiam et stirpem, id fieri sensu improprio tantum et re-

lativo, sive quo modo interdum v. gr. crepusculum nomiue

lucis vel diei nuncupamus.

De cetero bic obiter significatum volumus, nos vocibus

vitae et conscientiae sui ubique usuros esse promiscue, quo-

niam alio loco'-) satis, ni falliniur, est demonstratum , ean-

dem utrique voci re vera subesse potestatem. Sin vero id

minus alicui erit probatum, equidem non vehementer ce-

pugnabimus, quin aliter is sibi vocem vitae definiat; ne-

que enim, quominus sibi constent sequentia, id magnopere

impediet.

') Dissert. de Mente ac Perceptione Aphorismi. Upsaliae 1839.

pag. G et seqq. ^) L. c. p. 4 etc.
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Om nu sjelfmedvetandet kan hafva flere grader af

fullkomlighet, ungefär som t. ex. ljuset grader af klar-

het ^ så ligger intet hinder i vägen att kalla äfven det

väsende, som i lägsta grad är deraf delaktigt, för sjelf-

medvetande, så länge man nämligen icke fäster sig vid

den grad, i hvilken det är sjelfmedvetande. Vi komma
sålunda att i det följande tillerkänna icke allenast Gud
och menniskorna sjelfmedvetande, utan äfven djuren, ja

t. o. m. växterna, så vida vi äfven hos dem skulle märka

några spår deraf. Ty det är ju möjligt, att hvad som

hos menniskan framträder såsom sjelfmedvetande, yttrar

sig hos, djuret såsom förmåga af sensationer och hos

växten såsom nutritions-, vegetations- och fortplantnings-

kraft, och på ett sådant sätt att detsamma blott till

graden är hos dem skiljaktigt. Ja det är ju tänkbart,

att hvarje naturkraft till sitt väsende är lif och sjelf-

medvetande^), ehuru detta till följe af en i viss mon o-

fuUkomlig uppfattning endast visar sig såsom kraft. En
bestämd insiojt i alla dessa fråojor skall den kommande
undersökningen måhända skänka. Emellertid är det klart,

att då vi kalla djuret och växten sjelfmedvetande, detta

är att fatta endast i oegentlig och relativ mening, lika-

som då vi t. ex. stundom gifva skymningen lienämnin-

gen dager eller ljus.

För öfrigt vilja vi här i förbigående anmärka, att i

den följande undersökningen orden lif och sjelfmedvetan-

de ständigt komma att användas utan åtskillnad, eme-

dan vi å annat ställe ^) , som vi tro , tillräckligt ådaga-

lagt, att begge orden i sjelfva verket hafva samma be-

tydelse. Skulle emellertid någon icke känna sig böjd för

ett sådant antagande, så vilja vi visst icke hindra ho-

nom från att försöka på annat sätt definiera ordet lif;

ty detta torde icke synnerligen lägga hinder i vägen för

den följande framställningens giltighet.

') Se afh. De Mente ac Perceptione Aphorismi. Ups. 1839.

s. 6 ff. 2) 1^ c. sid. 4 ff.
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CÅP. II.

De mente generatii/i considerata.

]\Ieutem dicimus, qiiidquid est aliquo modo sibi con-

scium, quatenns, quid sit praeterea, non quaerimus.

Etenim in mente primum est conscientia sui in geuere ;

uam in quo nulla ejusmodi est conscientia, in eo neque

mens ulla inesse potest, et vicissim. Deinde vero in ea-

dem etiam concipienda est certa conscientiae sui forma seu

species; nam si quid in mente continetur praeter conscien-

tiam sui in genere, haec ipsa jam per relationem suam ad

illud determinata est.

Et sic quidera in mente duplex concipienda est con-

scientia sui, videlicet genus ejus et forma; id, quod nihilo

magis mirum videri debet, quam quod v. gr. in notione

gladii tum ferri genus , tum certam hujusce formam intelli-

gimus. Etenim quae ferri et gladii inter se est ratio, ea-

dem fere est ratio conscientiae sui et mentis inter ipsas;

quarum quidem haec non est nisi vita vel conscientia sui

certo modo determinata. Quod cum sit maximi momenti ad

intellectum eorum, quae infra dicentur, hoc loco breviter

sic fere demonstrandum videtur.

In mente necessario inest conscientia sui indeterminata;

fac autem et aliud quidquam praeterea in ea inesse. Quum
igitur hoc et conscientia illa aliqua inter se coutinentur

relatione, quippe quae in eadem sunt mente, aliquid etiam

inter se habeant, necesse est, commune; id enim in omni

relatione requiritur. Quia vero conscientia sui est absoluta

simplex^), ita ut nihil nisi se ipsam commune cum alio

illo habere possit, ipsa in eo inesse debet tanquam sura-

') V. p. G.



ANDRA KAPITLET.

Om anden i allmänhet.

Ande kalla vi hvarje väsen, som på något sätt är

medvetet, såvida vi icke tänka på hvad det föröfrigt är.

I anden, sålunda fattad, ingår först och främst det

abstrakta sjelfmedvetandet, ty hvarest detta sjelfmedve-

tande icke finnes, der finnes ej heller någon ande, och

tvärtom. Men vidare måste man deri se en viss form

eller art af sjelfmedvetande, ty om någonting annat ut-

om det rena sjelfmedvetandet iunehålles i anden, så är

detta sjelfmedvetande redan i och genom sin relation

till detta andra bestämdt.

Sålunda måste man i anden uppfatta sjelfmedvetan-

det i dubbel mening, dess genusbegrepp och dess form,

en uppfattning som icke bör förefalla mer besynnerlig,

än då man t. ex. vid begreppet svärd dels fäster sig

vid genusbegreppet jern, dels vid jernets bestämda form.

Ty i ungefär samma förhållande, som jernet står till

svärdet, står sjelfmedvetandet till anden; den sistnämnde

är nämligen ingenting annat, än lifvet och sjelfmedve-

tandet på ett visst sätt bestämdt. Då detta är af syn-

nerlig vigt för att rätt förstå det följande , anse vi oss

här böra i korthet anföra ett bevis för detta påstående.

I anden måste ovilkorligt det obestämda sjelfmedve-

tandet ingå, men antag att dessutom äfven någonting

annat ingår deri. Då nu detta andra och sjelfmedve-

tandet stå i någon relation till hvarandra, alldenstund

båda ingå i samma ande, så måste de nödvändigt hafva

något med hvarandra gemensamt; ty detta är en fordran

vid hvarje relation. Men emedan sjelfmedvetandet är

absolut enkelt^) och derföre ej kan hafva något annat

gemensamt med det andra, än blott och bart sig sjelf,

') Se sid. 7.
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mum ejusdem genus — tanquam prima et simplicissima

ejus determinatio. Quae cum ita sint, sequitur, iit illud

etiam sit generis Imjusce niodus vel forma i. e. conscieiitia

sui certo modo quodam determinata. Et quoniam liaec

pari et eodem modo ad omnia, quae insuiit in mente, et

denique ad mentem ipsam transferri possnnt, ex iis neces-

sario efficitur, ut haec quoque sit modus vel forma con-

scientiae sui, nec quidquam praeterea — si quidem vere

atque perfecte concipitur.

Quamquam idem vel ex eo intelligi potest, quod notio

conscientiae sui tanquam prima determinatio et genus ul-

timum in omnibus aliis notionibus continetur. In eo enim

haec vis est, ut tum ceterae omnes, tum notio ipsius men-

tis illius sint formae quaedam seu species*), utcumque de

eetero determinatae erunt. Atqui mens et conscientia sui

hand diversae sunt a veris notionibus suis, quamobremea,

quae de bis diximus, etiam ad illas pertinent.

Jam vero ut quisque verissime ac perfectissime sui

sibique est conscius, ita eundem maxime vere ac proprie

mentem dici, necesse est, si, quam supra posuimus, vocis

definitionen! sequimur. Etenim res omnis ita vera est et

perfecta, quoad respondet notioni, quae nomine illius ex-

primitur, quaeque ipsa ejus est veritas et perfectio; atque

notio mentis hoc quidem in se habet. ut sit forma vitae

vel conscientiae sui, non autem ut aliquis in ea sit con-

scientiae sui defectus, vel aliqua hujus forma ex ea exclusa

sit. Quae cum ita sint, si Deus unus est absolute sui

sibique conscius, si apud Eum nulla est perceptionum ob-

scuritas , nullus vitae atque scientiae defectus , Is unus om-

nium verissime mens est et dicitur, si sensu absoluto vox

') Conf. p. G et 12.
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så måste sålunda sjelfmedvetandet ingå i detta såsom

dess allmännaste genus — såsom dess första och enklaste

bestämning. Häraf följer att detta andra måste vara en

form eller art af sjelfmedvetände d. v. s. sjelfmedvetan-

det på ett visst sätt bestämdt. Och emedan samma re-

sonnement kan med samma giltighet användas om alla.

andens bestämningar och ytterst om anden sjelf, så föl-

jer att denna också är en form eller art af sjelfmedve-

tande, men också ingenting vidare — om vi uppfatta

dess begrepp i sin sanning.

För öfrigt kan man komma till samma insigt, om
man erinrar sig att sjelfmedvetandets begrepp ingår i

alla andra begrepp såsom deras första bestämning och

högsta genus. Ty detta vill med andra ord säga, att

•såväl alla andra begrepp som begreppet ande äro former eller

arter af sjelfmedvetande*), de må föröfrigt ha hvilka be-

stämningar som helst. Men anden och sjelfmedvetandet sam-

manfalla med sina sanna begrepp, hvadan de bestämningar^

som gälla om de sednare, äfven måste gälla om de förra.

Ju högre och fullkomligare grad af sjelfmedvetenhet

någon verkligen eger, i desto sannare och egentligare

mening bör han ock kallas ande, så vida vi fasthålla

dess ofvan angifna definition. Ty hvarje föremål är i

den mon sanut och fullkomligt, som det motsvarar sitt

i namnet uttryckta begrepp, och det är just detta sed-

nare, som utgör det förras sanning och fullkomlighet;

men i andens begrepp ligger, att haii är en form af lif

och sjelfmedvetande, ingalunda att någon brist på sjelf-

medvetande skall finnas hos honom, eller någon af dess

former vara från honom utesluten. Om Gud sålunda är

den ende, som är i alla afseenden absolut sjelfmedveten»

om ingen dunkelhet vidlåder hans förnimmelser, och in-

gen brist i hans lif eller vetande tinnes, så är han i

fullaste och egentligaste mening ande och bör äfven så

') Jrafr s. 7 och 13.
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intelligitur. Ex ea enim ratioue Is uuus omues liujus uo-

tionis uumeros implet, estque re vera uotio mentis xar'

s^oicrjv sive mens absoluta
,
quae ita fere omues veras meu-

tes et couscieutiae sui formas iu se coutiuet, ut v. gr.

scientia Logica absoluta omues veras scieutias logicas com-

plectitur.

Verum hoc tameu nihil impedit, quominus eodem no-

mine etiam adpelletur alia omuis natura, in qua est aliqua

couscieutiae sui forma ^), si praeter hane unam nihil in ea

respicitur. Nomen enim non aliud sequitur et significat,

quaui quod iu re nominata vel unice vel maxime animad-

vertitur; et quouiam natura omuis sibi conscia mentis cu-

jusdam est particeps, nomen quoque hujus participare de-

bet, quateuus praeter hane nihil iu ea consideratur. Sic

v. gr. nomen auri obtinent, non tantum aurum ipsum

sincerissimum
,
quamquam id vere ac proprie, sed etiam

res omues ex eo confectae, et omue etiam aes aureum,

quautulumcunque illius contineant. Et recte id quidem , si

animus ad id dumtaxat, quod iu iis sit auri, advertitur.

Quod si tameu ex ea ratioue, quam diximus, nomen

illud mentis, quum proprie et absolute intelligitur, nisi ad

Deum referri non potest, facile quisque videt, ceteras na-

turas omues, quae sui sibique sint cousciae, eodem vocis

seusu non meutes, sed tantum mentis (divinae) participes

esse dicendas. Etenim iis quidem id nomen tribuitur

seusu tantummodo relativo, qui magis vel minus verus est

atque proprius, prout similitudine illae magis vel minus

prope ad Deum acceduut.

His de notione mentis universa propositis, ad percep-

tiouis notionem consideraudam progrediemur , saepius denuo

') Conf. p. 10.
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benämnas. Ty han är af nämnde skäl den ende, som

fyller detta begrepps fordringar, d. v. s. han är Anden

xaT* 6'^oxriv eller den absoluta anden, som i sig innefattar

hvarje ande, så vidt han är verklig ande , och hvarje form

af sjelfmedvetaude , liksom t. ex. den absoluta Logiska

vetenskapen innefattar hvarje vetenskap, så vidt den är

verkligen logisk.

Detta hindrar emellertid icke, att man med samma

ord kan benämna hvarje annat väsende, i hvilket en viss

form af sjelfmedvetaude framträder'), om man nämligen

uteslutande fäster sig vid detta sednare. Ty namnet af-

ser och .betecknar ingeutiug annat än livad som hos den

benämnda saken antingen uteslutande eller företrädesvis

tages i betraktande; och emedan hvarje medvetet väsen-

de är delaktigt af ande, bör det äfven få del af nam-

net, så vida mau hos väsendet just fäster sig vid detta

och ingenting annat. Så t. ex. gifver man namnet

guld icke blott åt sjelfva det rena guldet, ehuru endast

detta i sann och egentlig mening förtjeuar denna be-

nämning, utan äfven åt arbeten af denna metall, ja t.

o. m. åt sjelfva guldmalmen, huru litet guld än der före-

kommer. Men tydligen är detta riktigt, om man blott

fäster sig vid det, som deri är guld.

Om vi af ofvau nämnda skäl endast till Gud kunna

hänföra ordet Ande, då det fattas i absolut och egentlig

mening, så är ock klart, att alla öfriga sjelfmedvetna vä-

senden icke i samma betydelse af ordet kunna sägas vara

andar, utan blott andliga eller delaktiga af denna (gu-

domliga) ande. Ty denna benämning få de endast i rela-

tiv, mer eller mindre sann och egentlig, mening, allt efter

som de eo^a en närmare eller afläsrsnare likhet med Gud.

Efter denna framställning af andens allmänna begrepp
,

öfvergå vi till en betraktelse af begreppet förnimmelse, i

det vi föröfrigt förbehålla oss att i det följande ofta få

') Jemf s. 11. 2.
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ad illam excutiendam reversuri. Obiter autem hoc addi-

mus, ubicumque in rerum natura mentem deprehenderimus,

ibi etiam aliquid divini nos videre, et quo magis illud, eo

magis hoc alterum. Nihil autem divini est nisi a Deo,

quemadmodum nec quidquam aurei, nisi ab auro.

CåP. III.

De Perceptione generatim considerata,

Perceptio dicitur oninis conscientiae sui forma, quae

mentis cujusdam est determiuatio, quatenus nisi ut talis

non consideratur.

Nam si fieri non potest, ut mens aliquid percipiat,

nisi sit eadem aliquo modo sibi conscia, neque ut sit

aliquo modo sibi conscia, nisi item aliquid hoc ipso mo-

do percipiat, sequitur profecto, ut verba esse perci-

pientem et esse aliquo modo sibi conscium unum

idemque significent.

Quae cum ita sint, primum mens ipsa idem est atque

percipiens, ita ut his vocibus uti possimus promiscue;

deinde modus, quo mens sibi est conscia, ipsam percep-

tionem ejus constituit, si modo ut determiuatio ejus con-

cipiatur. Nam omnem perceptionem esse modum vel for-

mam conscientiae sui et mentis cujusdam propriam, id

nemo, ut putamus, non concedet.

Recte autem omnino refertur vox perceptionis ad

omnem conscientiae sui formam, quae mentem determi-

nat, et in qua nihil praeterea respicitur. Nam per se

certum est atque perspicuum, mentem et omnia perci-
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återkomma till det förra. Vi tillägga endast i förbigående ,

att hvar helst i universum ande finnes, der se vi ock

något Gudomligt och det ena i samma mon som det andra.

Ty intet gudomligt finnes, som ej är af Gud, likasom

intet gyllene, som ej är af guld.

TREDJE KAPITLET.

Om föimimmelseji i allmänhet.

Förnimmelse kallas hvarje form af sjelfmedvetande ,

som utgör en bestämning hos någon ande, så vida hon

endast betraktas såsom sådan.

Ty om anden icke kan förnimma någonting, såvida

han icke är på ett visst sätt medveten, och icke kan

vara på ett visst sätt medveten, såvida han icke just på
detta sätt uppfattar någonting , så följer deraf , att orden

vara förnimmande och vara på ett visst sätt medveten be-

teckna en och samma sak.

Häraf följer först och främst, att ande är alldeles det-

samma som förnimmande väsende, hvadan vi kunna an-

vända den ena benämningen i stället för den andra; och

vidare att den form, hvari anden är medveten, just ut-

gör hans förnimmelse, såvida nämligen denna betraktas

blott såsom hans bestämning. Ty ingen lär väl bestrida,

att hvarje förnimmelse är en form eller art af sjelfmed-

vetande och en bestämning, som måste hänföras till ett

förnimmande väsende.

I allmänhet beteckna vi rätteligen med ordet förnim-

melse hvarje form af sjelfmedvetande, som bestämmer ett

förnimmande väsende» såvida man icke fäster sig vid nå-

gonting annat än detta. Ty det är i och för sig gif-

vet och klart , att anden förnimmer allt , hvarom han är

medveten, och är medveten om allt, som han förnimmer,

och det ena i alldeles samma former och grader, som
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pere, quorum sibi sit couscia, et cousciam sibi esse om-

nium, quae percijiiat, et hoc quidem totidem modis et

gradibus atque illud. Praeterea is usus est verbi perci-

pieudi, unde vox illa est ducta, ut per se solum uum-

quam hoc indicet moduin certum, quo sibi aliquis sit

couscius, sed potius aeque ad omnes modos ac formas

pertineat. Quod quidem adparet ex additis subiude voci-

bus, veluti oculis, auribus, phautasia, seusibus, cogita-

tione, cett.; quibus utique opus nou föret, si modus ille

jam ipso verbo satis determinaretur.

Ceterum ut verbis perfecte exprlmatur, quo modo

mens quaedam sibi determiuata sit, et verbo percipiendi

certa subjiciatur senteutia, id quoque exprimi debet, cu-

jus sibi mens illa est conscia, quod ab ea percipi tunc

dicitur. Quod num re vera aliud quiddam, quam ipse

ille eouscientiae sui modus sive mentis perceptio quae-

daui, esse possit, id quidem in libro secundo uberius

quaerere instituemus; haec enim quaestio maximi est mo-

menti in notione religionis constituenda. Åttamen quum

etiam hoc loco rem paucis transigi e re esse videatur,

nonnulla, quae illuc pertineant, jam afferemus.

Si notio mentis vere est concepta, ex ea continuo in-

telligi debet, uihil omniuo esse aliud, cujus sibi quis con-

scius fieri possit, nisi primum suam ipsius vitam vel con-

seientiam sui, et tum modum eum, quo hane reperiat deter-

minatam, i. e. quo sui sibique sit couscius sive percipiens^).

Jam vero ad hunc modum efficiendum id quoque necessa-

rio pertinet, cujus sibi per eum mens ejus fit conscia,

isque ipse modus , dum haec eum ut suam cousiderat

determinationem , re vera hujus perceptionem constituit
,

') Conf. p. 14 et 18.
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det andra. Vidare ger ock det allmänna språkbruket

vid handen, att ordet förnimma, hvarifrån förnimmelse

är härledt, aldrig användes ensamt för sig för att be-

teckna ett visst bestämdt sätt, hvarpå någon är medve-

ten, utan att dess användning lämpar sig lika väl för alla

sätt och former. Detta visar sig deraf, att man till or-

det förnimma tillägger vissa ord t. ex. med ögonen, med

öronen, med fantasien, med sinnena, med tanken, o. s. v.,

hvilket vore alldeles öfverflödigt , om den bestämda for-

men redan låge uttryckt i sjelfva ordet.

Om man för öfrigt vill fullständigt uttrycka det sätt,

hvarpå en viss ande är bestämd , och åt förnimmandet

vill gifva en bestämd betydelse, måste man äfven angifva

det, hvarom anden är medveten, eller hvad som i detta

' fall säges förnimmas af honom. Huruvida detta i sjelfva

verket kan vara någonting annat än just en sjelfmed-

vetandets form eller en viss förnimmelse hos anden, här-

om ärna vi i följande afdelning anställa en mera om-

fattande undersökning, ty denna fråga är af synnerlig

vigt i och för bestämmandet af religionens begrepp. Men
då det ej synes ur vägen att äfven här med några ord

beröra denna fråga, skola vi nu redan på förhand fram-

ställa några hithörande anmärkningar.

Uppfattas andens begrepp i sin sanning, följer deraf

omedelbart, att i allmänhet ingenting annat kan vara

föremål för medvetandet än l:o hvars och ens eget lif

eller sjelfmedvetande och 2:o det sätt, hvarpå han finner

detta bestämdt, d. v. s. det sätt, hvarpå han är sjelf-

medveten eller sjelfmedvetet förnimmande^). Men upp-

fattningen af detta bestämda sätt förutsätter ovilkorligen

för sin möjlighet äfven det, hvarom det förnimmande

väsendet är medvetet, och såvida det resonnement, vi

ofvan^) fört, är riktigt, måste just denna bestämda form,

så länge anden betraktar henne såsom sin egen bestäm-

') Se sid. 15 o. 19. ') Se bid. 19.
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si, quae supra^) docuimus, vera sunt. Quod cum ita

sit, vel ex hac uua ratione nou temere aftirmatur, meu-

tis hoc esse proprium, nihil ut ea uisi se ipsam et suas

ipsius perceptioiies percipiat. Quamquam idem illud etiam

ex eo colligere licet, quod ea est inentis vis et natura,

ut ueque extra se quasi exspatietur, cum uon sit nisi

vita et couscieutia sui, uec quidquam percipere possit,

quod non in sua conscientia sui contineat i. e. ctijus sibi

non sit aliquo gradu conscia. Nam si hoc sibi aperte

repugn at, sequitur, ut iuter rem omuem perceptam vel

percipiendam et ipsam conscieutiam sui necessaria quae-

dam relatio intercedat, ex quo deinde efficitur, ut illa

hujus sit modus quidam sive forma, i. e. quatenus ad

mentem refertur, perceptio, utcumque ceteroquin sit de-

terminata. Illud enim per se satis est manifestum, et

hoc a nobis jam autea-) demonstratum; omuis autem

forma couscieutiae sui, quae mentem determiuat, recte

nomine perceptionis notatur, si quidem, quid sit prae-

terea, non quaeritur.

Xeque vero huic seutentiae id re vera obstat, quod

plurima pars hominum distinguere solet inter perceptio-

nem et rem, quae per eam percipitur, atque hoc uno

telo contra omnem Idealismum se satis muuitam arbi-

tratur. Vere enim si volumus judicare, ista quidem di-

stinctio, quae duplicem habet causam ac significationem
,

ejusmodi non est, ut ea, quae jam proposuimus, evertat.

Etenim prima causa, uude illa exsistere solet, in hoc

uno est posita, quod nos unam eandemque perceptionem

dupliciter consideramus ; in quo pauUo diligentius. con-

templauti facillime adparet, quam non haec alia sit at-

') V. p. 18. '^) p. 14. 18.
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ning, i sjelfva verket utgöra hans förnimmelse. Redan

ensamt på grund deraf kan man utan tvekan göra det

påståendet, att i andens begrepp ligger, att icke för-

nimma någonting annat än sig sjelf och sina egna för-

nimmelser. Samma slutsats kan man draga deraf, att

det ej ligger i andens natur och väsende, att, så att

säga, träda utom sig sjelf, alldenstund han endast är

lif och sjelfmedvetande, ej heller att kunna förnimma

något, som icke innehålles i hans sjelfmedvetande d. v. s.

hvarom han icke är i någon grad medveten. Om ett dylikt

antagande innebär en uppenbar orimlighet, så följer deraf,

att en nödvändig relation måste ega rum mellan hvarje

förnummet eller förnimbart föremål och sjelfmedvetandet
,

hvaraf vi vidare draga den slutsatsen, att detta föremål

'i. sjelfva verket utgör en viss form eller modus af sjelf-

medvetande d. ä. — så vida den refereras till anden —
en förnimmelse, den må för öfrigt vara bestämd huru

som helst. Det förra är nämligen sjelfklart, och för

det sednare ha vi ofvan^) presterat ett bevis; och

hvarje form af sjelfmedvetande, som bestämmer ett för-

nimmande väsende eller ande, betecknas rätteligen med
ordet förnimmelse, om man icke frågar efter hvad den

är för öfrigt.

Mot denna vår sats strider i sjelfva verket icke det

faktum, att de fleste menniskor pläga skilja mellan för-

nimmelsen och det föremål , som genom henne förnim-

mes, och ensamt med detta vapen i hand tro sig till-

räckligt skyddade mot all Idealism. Ty denna åtskillnad,

som för öfrigt har en tvåfaldig anledning och betydelse,

kunna vi verkligen icke finna vara af den art, att den

omkullkastar våra ofvan gjorda påståenden.

Den ena anledningen till en dylik åtskillnad är att

söka deri, att vi betrakta en och samma förnimmelse från

tvenne synpunkter , hvarvid dock för den noggrannare be-

traktaren lätt visar sig , att förnimmelsen icke är någon-

') Sid. 15, 19.
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que res ipsa percepta. Moclo euim id magis auimum

attendimus
,
quod sit perceptio seu modus conscientiae sui^

et tum eam perceptionem vocamus; modo magis respici-

mus, quae et qualis sit perceptio, seu quo modo a ce-

teris diversa sit, quod cum fit, eam pro re percepta ha-

bemus. lu se ipsa vero non est nisi una eademque for-

ma conscientiae sui perfecte determinata, primum quidem

ita, ut sit perceptio, deinde ita, nt sit haec ipsa, non

alia quadam i. e. ut a ceteris omnibus diversa sit. Quae

omnia, si opus foret, innumerabilibus illustrari possent

exemplis, quorum tamen unum modo liic posuisse satis

habebimus. V. gr. circulus geometriens re vera est certa

notio seu perceptio intellectns, nec quidqnam praeterea;

nam qui sensu aut imaginatione percipitur, illius imagi-

nem tantum sive exemplum seusibile praebet, neque de

eo in scientia Geometriae quaeritur. Attamen nos istam

perceptionem modo circulum, modo no tionem circuli

dicimus, prout eam diverso consideramus respectu, illud

videlicet, si magis, quaenam sit notio, boc autem, si

magis, quod sit notio, respicimus. Semper enim, ut et

antea significavimus , nomen id unum sequitur, quod in

re nominata maxime consideratur
,

quare, mutata consi-

deratione, ipsum quoque mutandum est.

Atque haec eadem similiter transferri possunt ad

unamquamque perceptionem, quippe quum nulla non sit

subjecta legi buic communi: nulla perceptio est sine per-

cepto, et nihil percepti sine perceptione. Neque enim

nisi unum quiddam idemque re ipsa constituunt.

Altera vero causa distinctionis illius, cjuam diximus,

inter perceptionem et rem perceptam , tota in oppositione

perceptionum diversi generis posita est. Etenim ei, quod
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ting annat än den förnumna saken. Ty än rikta vi öfver-

vägande vår uppmärksamhet på dess egenskap att vara

förnimmelse eller form af sjelfmedvetaude , och då kalla vi

henne förnimmelse; än reflektera vi mera på samma för-

nimmelses art och beskafi^enhet eller dess åtskillnad från

andra förnimmelser , och då betrakta vi henne såsom det

förnumna föremålet. I och för sig är hon emellertid

endast en och samma fullt bestämda form af sjelfmed-

vetaude, i ena fallet betraktad såsom förnimmelse, i an-

dra fallet såsom just denna förnimmelse och ingen annan

d. v. s. såsom skild från alla andra. Vi skulle, om så

vore nödigt, kunna belysa detta med mångfaldiga exem-

pel, men vi åtnöja oss med att här endast anföra ett.

Den geometriska cirkeln t. ex. är egentligen ett visst

begrepp eller en förnimmelse hos tankeförmågan och in-

genting vidare; ty den cirkel, som förnimmes med sin-

nena och i föreställningen , är endast en bild eller ett

sinligt exempel, och med denna har geometrien såsom ve-

tenskap ingenting att skaffa. Emellertid kalla vi denna

förnimmelse än cirkel^ än begreppet cirkel, allt efter som
vi betrakta henne i olika afseenden, det förra, då vi

mera reflektera på, hvilket begrepp hon är, det sednare,

då vi mera fästa oss vid , att hon är ett begrepp. Ty så-

som vi äfven ofvan antydt, afser hvarje benämning allenast

den sida eller bestämning, som kan betraktas såsom den

vigtigaste hos det betecknade , hvadan med förändrad syn-

punkt sjelfva benämningen måste blifva en annan.

Men alldeles samma resonnement kan tillämpas på
hVilken förnimmelse som helst, ty ingen enda är undanta-

gen från denna allmänna lag : ingen förnimmelse gifves utan

ett förnummet, och intet förnummet utan en förnimmelse.

I sjelfva verket utgöra de endast en och samma sak.

Den andra anledningen till ofvannämnda åtskillnad

mellan förnimmelsen och det förnumna beror helt och

hållet på den motsats, som eger rum mellan förnimmelser

af olika slag. Vi äro nämligen vana att sätta sinnets
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sensu percipinms, id opponere solemus, quod item vel

imagiuando percipimus vel etiam cogitando; atque ut

illud perceptum sive objectum, ita hoc perceptiouem il-

lius objecti adpellamus. Quod tamen non coutinuo im-

pedit, quominus oppositorum utrumque in ea sit mente,

quae sibi eorum est couscia, et quomiuus idcirco utrum-

que sit mentis hujusee perceptio, quamvis geueris di-

versi. Nam cogitatio quidem sive uotio verior et magis

interna est perceptio, quam phantasia seu imagiuatio,

quae rursus magis vera et interna est, quam perceptio

sensus sive sensatio. Haec euim postrema, cum pluri-

mas in se continet determinationes , imperfectissime etiam

a mente nostra finita percipitur, ita ut eorum, quae

per eam solam mente teneamus, minime nos nobis si-

mus couscii. Quod quidem videre licet in pueris infanti-

bus, qui ejusmodi perceptionum solarum sunt compotes;

quibus nulla est inter perceptionem et rem perceptam di-

stinctio, quae, nisi explicita cogitatione aut certe imagina-

tione, non exsistit. Ut autem perceptio quaeque minime

est vera, perfecta et interna, ita niaxime percipitur ut

aliquid verae perceptioni contrarium; atque ut maxime

est verae perceptioni contraria, ita maxime idealitatem

suam, ut ita dicamus, exuit, speciemque realitatis ex-

ternae induit. Semper euim quod imperfectius percipi-

tur, magis minus contrarium esse videtur ei, quod esse

re vera reperitur, cum vere atque perfecte percipitur.

Quae cum ita sint, concedimus quidem verum esse, ut

res sive realitates illae externae, quas sensu percipimus,

aliae quaedam sint atque perceptiones imaginationis et

intellectus; non autem hinc sequi concedimus, ut re vera

sint aliae atque perceptiones sensus sive sensationes. Con-

trarium vel ex analogia perceptionum jure summo colli-
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perceptiouer såsom motsats till livad vi geuom iubill-

niugskrafteu eller ock tankeförmågan förnimma; och me-

dan vi kalla de förra för förnumna eller objekter, kalla

vi de sednare förnimmelser af dessa objekter. Detta hin-

drar emellertid icke, att begge dessa motsatta innehållas

i det förnimmande väsende, som är medvetet om dem,

ej heller att den ena såväl som den andra utgöra för-

nimmelser hos samma ande, ehuru af olika slag. Tan-

ken eller begreppet är nämligen en egentligare och mera

inre förnimmelse än fantasien eller föreställningen, hvil-

ken i sin ordning är mera egentlig och inre än sinnets

förnimmelse eller sensationen. Ty just emedan den sist

nämnda i sig innehåller en större mångfald bestämningar,

måste ock hennes innehåll af vårt ändliga förnimmande

uppfattas högst ofullkomligt, hvadan vi äro minst med-

vetna om livad vi ensamt genom henne uppfatta. Detta

visar sig tydligt hos små barn, som endast ega förmåga

af sådana förnimmelser; hos dem finnes ingen skillnad

mellan förnimmelsen och det förnumna, ty först sedan

tankeförmågan eller åtminstone föreställningsförmågan

blifvit utvecklad, framträder denna åtskillnad. Men ju min-

dre sann, fullkomlig och inre en förnimmelse är, i desto

högre grad visar den sig såsom en motsats till den sanna

förnimmelsen, och ju skarpare motsats den bildar till

den sanna och eiicentlioca förnimmelsen, desto mer afklä-

der den, så att säga, sin idealitet och antager skenet

af en yttre realitet. Ty det, som förnimmes ofullkomligt
,

visar sig alltid mer eller mindre motsatt mot hvad det

vid en sann och fullkomlig uppfattning i sjelfva verket

befinnes vara. Sålunda om vi å ena sidan medgifva så-

som en sanning, att tingen eller den yttre realiteten,

som vi förnimma med sinnena, äro förnimmelser af an-

nat slag än föreställandets och tänkandets perceptioner,

så kunna vi å andra sidan icke medgifva den slutsats,

man deraf vill draga, att de verkligen utgöra något an-

nat än sinnesförnimmelser eller sensationer. Med större

skäl kunna vi redan på grund af den analogi, som eger
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gere possumus; nani certe quod tantummodo cogitando

atque imaginaiido percipimus, iiihil aliud est, nisi cogi-

tatio atque imaginatio; quare consentaneum est, id etiam

quod sensu percipiamus, uon esse, uisi sensatiouem.

Omnino autem, si vim ipsam notiouum sequimur. sa-

tis per se certum est atque perspicuiim , res omiies, quae

sensibus sunt subjectae, in nostra mente et couseientia

contineri, cum quidem earum nobis nos sumus conscii;

nam horum alterum idem prorsus atque alterum signi-

ficat. Quod autem in mente continetur, uteumque ce-

teroquin est determinatum, certe tamen re vera est for-

ma conscientiae sui et perceptio, etiamsi, dum et im-

perfeete percipitur, et cum perfectiori comparatur, spe-

ciem magis minus contrarii obtineat.

Haec quamquam pluribus modis et argumentis infra

evincere conabimur, tamen etiam hoc loco nonnihil de iis

significatum voluimus, quo sensus et ratio eorum, quae

consequentur , facilius intelligi possint.

Diligentissime autem usquequaque est observandum,

formas conscientiae sui non dici perceptiones , si aliud

quidquam in iis res])icitur praeter id, quod sint mentis

cujusdam determinationes. Nam ita quidem praeterea

determinatae esse possunt, ut non tantum sint cogitatio-

nes et imaginationes et sensationes, verum etiam volitio-

nes et cupiditates et actiones et, ut paucis dicamus,

quaecumque in rerum natura reperiantur, quorum sibi

mens quaedam sit conscia. Perceptiones autem ita tan-

dem recte dicuntur , si primum ut formae conscientiae

sui ad mentem referuntur, deinde hoc uno solum respectu

considerantur . susque deque habito. quid sint praeterea.
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rum mellan föruimmelseriia , bevisa motsatsen; ty det ar o-

uekligt, att livad vi blott i och genom tänkandet och före-

ställandet förnimma , icke är någonting annat än tanke och

föreställning , alltså i analogi dermed : hvad vi i och genom
sinnet uppfatta är icke någonting annat än sensation.

Om vi åter taga saken rent begreppsmässigt , är det

redan i och för sig alldeles gifvet och klart, att alla de

sinnliga tingen måste innehållas i vår ande och vårt

sjelfmedvetande, alldenstund vi om dem äro medvetne;

det ena betecknar nämligen alldeles det samma som det

andra. Men hvad som innehålles i vår ande — det må
för öfrigt vara bestämdt huru som helst — måste nöd-

vändigt vara en form af sjelfmedvetande och en för-

nimmelse, om det ock, då det ofullkomligt förnimmes

och jemföres med en fullkomligare förnimmelse, framträ-

der under formen af ett mer eller mindre motsatt.

Ehuru vi längre fram med ännu flere grunder och i

olika vändningar ärna bestyrka detta , ha vi likväl re-

dan här velat gifva några antydningar i denna riktning,

för att underlätta uppfattningen af den följande fram-

ställningen.

Men framfor allt måste noga ihågkommas, att sjelf-

medvetandets former icke få namn af förnimmelser, om
man hos dem vill framhålla någon annan sida än den, att

de äro ett förnimmande väsendes bestämningar. Ty de

kunna derjemte vara bestämda ej blott såsom tankar,

föreställningar och sensationer, utan äfven såsom vilje-

yttringar, begär, handlingar, kort sagdt hvad som
helst som ett förnimmande väsen medvetet uppfattar.

Men förnimmelser kunna de rätteligen endast sägas vara

i det fall, att de för det första såsom former af sjelf-

medvetande refereras till ett förnimmande väsen, och för

det andra endast och allenast betraktas ur denna syn-

punkt , med bortseende från hvad de för öfrigt äro.
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CAP. IV.

JJe Mentis et Perceptionis inter ipsas relatione.

Inter meutem et perceptionem uulla est differentia,

quatenus utraque non nisi ut forma vitae et conscieutiae

sui consideratur.

Neque rectius dubitatur, an sit omnis ejusmodi forma

sui sibiqne conscia, quam recte dubitatur, an sit v. gr. om-

nis forma ferri ferrea , vel omnis forma extensionis extensa.

Quod si tamen qua forma nostra tantummodo est per-

ceptio, non alia atque nostra in ea est conscientia, et-

enim re vera ista sub conditione non est nisi mens no-

stra in certa quadam determinatione sua considerata.

At mens et perceptio inter se differunt, et horum no-

minum unum tantummodo obtinent, quatenus in certa

sunt relatione inter se, neque nisi in hac una conside-

rantur. Quamquam enim nihil impedit, quominus ea-

dem conscientiae sui forma modo mens modo perceptio

appelletur, tamen, quoad est perceptio, mens esse non

potest, et contra. Cujusmodi autem sit ista, quam quaeri-

mus relatio, ex ipsis vocum definitiouibus iiiteliigi debet.

Etenim omnis conscientiae sui forma recte mens di-

citur, si, dum sui sibi est conscia, etiam alius cujusdam

formae est conscia, eamque ut suam ad se refert deter-

minationem. Ita enim est illa percipiens, et haec altera

percepta; nihil autem percipit nisi mens, et nihil perci-

pitur nisi perceptio ^). Quod si eadem illa forma ipsa eo-

dem modo percipitur et refertur ab illa quadam, ita qui-

dem non mens, sed perceptio quaedam ad hane pertinens.

dicenda est, atque sic in ceteris.

') Conf. p. 20 et seq.
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FJEBDE KAPITLET.

Om andens och förnimmelsens förhållande till hvarandra.

Mellau anden och förnimmelsen eger ingen åtskillnad

rum, såvida båda betraktas endast såsom former af lif

och sjelfmedvetande.

Ej heller har man större skäl att betvifla, att livarje

sådan form af sjelfmedvetande är sj el fmedveten , än att

t. ex. betvifla, att hvarje form af guld är gyllene, eller

att hvarje form af utsträckning är utsträckt.

Om nu emellertid en sådan form blott och bart ut-

gör en vår förnimmelse, så finnes deri intet annat sjelf-

medvetande än vårt eget, ty i detta fall är den i sjelfva

verket ingenting annat än vår ande betraktad i en af

sina bestämningar.

Men anden och förnimmelsen skilja sig ifrån hvaran-

dra och antaga blott endera af dessa benämningar, såvida

de stå i ett visst förhållande till hvarandra och endast

betraktas i detta förhållande. Visserhgen är det ingenting

som hindrar att kalla samma form af sjelfmedvetande

än för ande, än för förnimmelse, men såvida den är

förnimmelse, kan den icke vara ande, och tvärtom. Hvil-

ket detta ifrågavarande förhållande är, bör inses genom
att ta i betraktande sjelfva ordens definitioner.

Hvarje form af sjelfmedvetande kallas icke oriktigt

ande, såvida denna form, på samma gång den är sjelf-

medveten, tillika är medveten om någon annan bestämd

form af sjelfmedvetande och refererar denna till sig så-

som sin bestämning. I sådant fall är den förra formen

förnimmande, den sednare förnummen; men ingenting

annat än ande förnimmer, och ingenting annat förnim-

mes än förnimmelse'). Om nu åter den förstnämnda

sjelf i sin ordning förnimmes af en annan och refereras

till denna, så kan han icke längre få namn af ande,

utan måste betecknas såsom en förnimmelse hos den sed-

nare, och på samma sätt kan man vidare fortgå.

') Jfr sid. 21 ff.
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Hac igitur ratioue eadem conscientiae sui forma inodo

mentis, modo perceptiouis nomeu obtineat, quamquam di-

versa iu relatione, illud si aliam quandam ad se refert

eaque determiuatur , hoc si ipsa ad aliam refertur, eam-

que determiuat. Quod autem meus aliquid ad se refert,

eoqae deterniiuatur , id eum habet sensum, quem ipsa

sibi fere his verbis significare potest: ego jam hoc per-

cipio, vel hujus ego mihi sum couscia. Quamquam ne-

que semper sic verbis effertur, neque semper clare et

perspicue concipitur; uam lioc quoque respectu mens alia

alia est perfectior.

His ita de relation e mentis ac perceptiouis generatim

propositis, superest, ut moustremus, fieri posse, ut ea-

dem couscientiae sui forma et percipiat et percipiatur i.

e. et mens sit et perceptio. Quod etsi jam inde satis

adparet, quod quisque nostrum et sui ipsius et aliorum

hominum est sibi conscius, tamen et aliis argumentis

probari potest, v. gr. hoc modo:

[Jnicuique nostrum certa est vitae et conscientiae sui

forma, quae nostra mens dicitur, quaeque iu alio aliter

est determinata. Haec dum sui sibi est conscia — dum

vivit et percipit, vitam vel couscientiam suam i. e. semet

ipsam iufiuitis modis modificatam atque determinatam in-

venit. Et ut hoc, nou alio, modo est determinata,' ita

est sibi per id ipsum haec mens, haec forma conscientiae

sui, nec alia ulla. Jam autem in illis conscientiae suae

modis, dum eos ad se refert, sibique eorum est conscia,

totam rerum universitatem percipit — eo scilicet modo

et gradu, quo sibi hujus quovis temporis puncto est con-

scia; nam modis et gradibus aduiodum diversis id fieri

potest. Quae cum ita sint, ad eam pertinent etiam res



Pä gruud häraf kan sålunda samma form af sjelf-

medvetande betecknas än såsom ande, än såsom förnim-

melse, ehuru i olika afseende, det förra i fall den ifråga-

varande formen refererar en annan till sig och deraf be-

stämmes, det sednare i fall den sjelf refereras till en

annan och bestämmer denna. Men att anden refererar

uågot till sig och deraf bestämmes är för honom sjelf af

samma betydelse, som om han uttryckte sig så: "jag

förnimmer detta" eller "jag är medveten om detta." Dock

uttryckes detta förhållande ej alltid i ord eller förnimmes

klart och tydligt, ty äfven i detta afseende kan det ena

förnimmande väsendet vara fullkomligare än det andra.

Efter denna allmänna framställning af förhållandet

, mellan ande och förnimmelse återstår att uppvisa, huru

dét är möjligt, att samma form af sjelfmedvetande kan både

förnimma och förnimmas d. v. s. vara både ande och för-

nimmelse. Ehuru detta redan är klart deraf, att enhvar

af oss är medveten så väl om sig sjelf som om andra

menniskor, kan man styrka det äfven med andra grun-

der, t. ex. på följande sätt.

Alla ha vi en viss form af lif och sjelfmedvetande,

som vi kalla vår ande och som hos den ena är bestämd

på ett sätt, hos den andra på ett annat. Så länge

denna ande är sjelfmedveten — så länge han lefver och

förnimmer, finner han sitt lif och sjelfmedvetande , d. v. s.

sig sjelf, vara på oändligt många sätt bestämd och

modifierad. Och liksom detta lif är bestämdt just på
detta och intet annat sätt, så är det ock just derigenom

denna ande, denna form af sjelfmedvetande och ingen

annan. Så vida han nu refererar dessa sitt medvetandes

former till sig och är medveten om dem, så förnimmer

han i dem hela universum — nämligen på det sätt och

i den grad, han i hvarje tidsmoment är derom med-
veten; detta kan nämligen ske på högst olika sätt. Så-

lunda innefattas deri äfveu: alla de gifna tingen såsom

.3.
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illae omnes tamquam et deteiiuinationes ejus et percep-

tiones; nam quod non hujus est generis, id ab ipsa non

percipitur, ut jam dudum monstraviinus. Et quoniam

haec omnia de quavis mente similiter dici possunt, non

de una tantum tcI altera, necesse est, etiam mentem

cujusque nostium eådem ratiöne ad aliam oninem perti-

nere, quippe cum et ipsa idem ad universum sit referenda.

Nimirum nos Anaxagorae dictum amplectimur
,
quam-

quam sensu non nihil mutato: iv napii navia, in sin-

gulis totum quodammodo inest uniYersum, ut et in me-

nade omni Leibniziana. Una enim et eadem infinita con-

scientia sui et vita inest re vera in omnibus et singulis

formis^), quemacmodum eadem notio generica extensionis

in omnibus figuris seu notionibus geometricis. Et ut per

illam bae unitatem babent, et unum quiddam constituunt

totum, ita esse omnino in boc toto non possunt, quae

et quales jam sunt, nisi per eas relationes suas inter se

ipsas, quibus in unitate illa consistunt. Quae cum sit

vera earum vis et conditio, fieri non potest, ut ulla con-

scia sibi sit sui ipsius, nisi sibi item sit conscia relatio-

num suarum ad totum, et idcirco ceteras quoque omnes

percipiat — quantocumque gradu id assequi valeat. Ne-

que enim relatio umquam percipitur sine relato, neque

magis totum ut tale sine partibus, aut re vera ordine

inverso. Et sic quidem bis quoque argumentis patet, in

singula quaque forma reliquas omnes inesse et percipi

tamquam determinationes ejus ac perceptiones.

Praeterea vero si nibil in mentem extrinsecus inferri

potest , cum ea non spatio et extensione , sed vita et con-

scientia sui terminatur, binc quoque colligere licebit, om-

') V. p. 6.
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väsendets bestämningar och förnimmelser, ty såsom vi

redan visat, kan anden icke förnimma något, som icke

är förnimmelse. Och emedan allt detta utan afkortning

gäller ej blott om ett och annat utan om hvarje för-

nimmande väsende, så måste vår egen ande, så väl som

andras, likaledes ingå såsom bestämning hos hvar och

en af de öfriga, enär han naturligtvis äfven måste tän-

kas tillhöra det alltomfattande hela.

I något förändrad betydelse upptaga vi sålunda den

Anaxagoreiska satsen: iv ndvTi ndvraj i hvart och ett

enskildt är hela universum på visst sätt närvarande, lik-

som förhållandet var med Leibnitz' monader. Ett och

samma oändliga sjelfmedvetande och lif är nämligen när-

varande i alla de särskilda formerna'), likasom det all-

männa begreppet utsträckning ingår i alla de geometri-

ska figurerna eller begreppen. Och liksom dessa former

i sjelfmedvetandet hafva sin enhet och tillika bilda ett

enda sammanhängande helt, så kunna de till väsen och

egenskaper öfverhufvud icke ingå i detta hela annat än

genom de bestämda förhållanden till hvarandra, hvari-

genom de bilda detta hela. Och då detta utgör de-

ras sanna begrepp och betydelse, så är det klart, att

omöjligen någon enda form kan vara sjelfmedveten, så-

vida den ej tillika är medveten om sina relationer till

det hela och följaktligen förnimmer alla öfriga — natur-

ligtvis med den grad af klarhet, som för densamma är

möjlig. Ty en relation kan omöjligen uppfattas utan

det som står i relation, lika litet som ett helt kan tän-

kas såsom ett helt utan delar, och detta gäller äfven

omvändt. Äfven af nu nämnda skäl bör det vara klart,

att i hvarje särskild form alla öfriga måste vara närva-

rande och förnimmas såsom dess bestämningar och per-

ceptioner.

Om nu dertill kommer, att ingenting utifrån kan

liksom införas i anden, då han icke bestämmes af rum
och tid, utan af lif och sjelfmedvetande, kan man äf-

') Se sid. 7.
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nia in ea quodammodo jam coutiueri, ideoque iiou uisi

in ipsa ei explicari, si quidem ipsa sibi se explicet. Xam
quod res quaedam exteniae sunt vel in spatio, id ad

contrarium probendum nihil valet
,
quum tamen illae nisi in

nostra meute nobis non sint tales. Quid? quod est ipsum

illud extra vel spatium nihil aliud, uisi modus percipien-

di ad nostram mentem fiuitam pertiueus; nani quale extra

vel praeter hane esse existimetur, id ut non modo nobis

plane est iueognituni, ita ne in sermone quidem nostro

est enarrabile. Oniuis enim nostra oratio nostrarum per-

ceptionum est effectio atque signum, neque praeter eas

quidquam re vera expriniit aut signifieat. Ut igitur de

spatio nos loqui possimus , et nostra in mente et nostra

perceptio id esse debet.

Illud auteni vix opus esse videtur, ut admoneamus,

universum non esse in omni mente modo eodem, sed

aliter quodammodo in alia, pro diverso respectu et per-

fectionis gradu, quo ab unaquaque percipiatur. Eteuim a

sola mente divina vere percipitur et absolute, ita ut re

vera totum quantum hujus constet uotionibus '); a cete-

ris autem omnibus relative tantum percipitur et imper-

fecte, modis et gradibus diversissimis — partim magis

actu seu clare, partim magis potentia sive obscure.

Quatenus vero aliter ab alia percipitur, eatenus aliter

in alia esse dicendum est; nam verbis esse et percipi

significatio est eadem, ut in Lib. II. demonstrabitur.

Itaque unicuique raenti suum est universum aotu, quam-

quam non nisi unum idemque potentia; et illud suum

cuique proprium ita maxime ab uuo vero abhorret, ut

mens ipsa, percipiens maxime est tinita et imperfecta.

') Conf. p. p. 1+, 20 et seqq.
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ven häraf draga cleu slutsatsen, att allt på visst sätt re-

dan innehålles i honom och följaktligen endast utvecklas

i och för honom, såvida samma ande i och för sig sjelf

är stadd i utveckling. Ty att vissa ting presentera sig

såsom yttre eller i rummet, utgör icke något tillräckligt

skäl att antaga motsatsen, alldenstund dessa ting så-

som sådana endast framträda för oss i vårt förnimmande.

Ja, sjelfva detta utom eller rum är ingenting annat än

ett förnimmelsesätt, som tillhör vår ändliga och in-

skränkta ande, ty hvad detta rum utom eller förutom

förnimmandet kan sägas vara, det är oss ej blott all-

deles obekant, utan äfven för oss omöjligt att genom

språket uttrycka. Ty språket är ett tecken för våra

förnimmelser och utom dem betecknar och uttrycker det

i' sjelfva verket ingenting. För att vi må kunna tala

om rummet, måste detta alltså vara i vår ande och ut-

göra vår förnimmelse.

Vi torde knappt behöfva anmärka, att universum

icke är på samma sätt närvarande i och för hvarje för-

nimmande väsen, utan framträder än under en, än under

en annan form, alltefter den olika ståndpunkt och grad

af fullkomlighet, hvarpå detta hela af hvart och ett upp-

fattas. Endast af den Gudomliga anden förnimmes det

i sin sanning och fullkomlighet, liksom det i sin helhet

utgöres af hans begrepp ^); af alla öfriga förnimmes det

deremot relativt och ofullkomligt , i mångfaldigt olika for-

mer och grader — än mera ahtuelt eller klart, än mera

potentielt eller dunkelt. Men såvida det hela på olika sätt

förnimmes af den ena och den andra, måste man ock

säga, att det är på olika sätt för den ena och den andra,

ty orden vara och förnimmas beteckna samma sak, så-

som vi i följande afdelning skola visa. Hvarje förnim-

mande väsende har sålunda aktuelt sin egendomliga verld,

ehuru hon potentielt är en och densamma hos dem alla,

och ju mera ändligt och ofullkomligt väsendet är i sitt

förnimmande, desto mer afviker denna dess egendomliga

') Jmf. sidd. 15, 21 ff.



38

Nam re quidem vera noR est nisi imperfectior quaedam

perceptio seu couscientia eorum, quae iu niente diviiia

contiuentur.

Maximopere autem cautum hic voluinus, ne quis con-

tra haec omilia exemplis, e natura reruin seusibus sub-

jecta desumtis, utatur. Haec euim iiatura, utpote non

nisi nostra et phaenomeuon sive species relativa uuiversi

absoluti, veram vim rerum magis minus perversam et in

contrarium mutatam uobis repraesentati). Itaque si, hoc

non observato, illa pro absoluta habetur, argumenta ex^

ea peKta veram rerum scieutiam omnem conturbent, ne-

cesse est. Attamen in ea etiam nounulla veri vestigia

deprebendimus , etsi cum contrario magis minus conjuncta.

V. gr. omnia corpora mutuå quadam continentur attrac-

tione, quae, quamquam crescente distantia decrescens,

tamen, ut unum quiddam totum constituant, efficit. At-

qui haec attractio re vera significat, etiam in singulo

quoque corpore omnia reliqua inesse, tametsi aliquo modo

imperfectius , ob eam, quam hic diximus, causam. Nihil

enim in aliud agere potest, nisi quatenus vi sua in eo

adest et continetur; vis autem rei cujuscumque ipsa ejus

veritas est atque esseutia. Verum haec omnia, etsi non

minimi sunt momenti, tamen hoc loco fusius pertractare

non licet.

CÅP. V.

De Perceptione absoluta et relativa.

Perceptio est formaliter perfecta sive absoluta,

si omnes determinationes ejus a mente discernuntur —

») Conf. p. 2G et 36.
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verld från den enda sanna. Ty i sjelfva verket är denna

verld ingenting annat än en ofullkomligare förnimmelse

eller medvetande af den Gudomlige andens innehåll.

För att gendrifva dessa påståenden är det ingalunda

tillräckligt att framdraga exempel, tagna från den sin-

liga verkligheten. Ty såvida som denna endast är vår

menskliga'^verld och ett fenomen eller en relativ uppfatt-

ning af den absoluta verkligheten, framställer hon tin-

cfens sanna väsende för oss under en mer eller mindre

förvänd och motsatt form^). Om man nu med förbiseende

häraf verkligen anser henne för en absolut verklighet,

måste sålunda de grunder och exempel, som omedelbart

hemtas från henne, snarare grumla den sanna uppfatt-

ningen af tingen. Emellertid finna vi i naturen äfven

vissa spår af det sanna, ehuru mer och mindre i före-

ning med dess motsats. Så t. ex. sammanhållas alla

kroppar af en ömsesidig attraktionskraft, som, ehuru af-

tagande i proportion af afståndet, likväl gör, att de till-

sammans bilda ett visst bestämdt helt. Men denna at-

traktion visar i sjelfva verket, att i hvarje enskild kropp

äfven alla de öfriga äro närvarande , ehuru af förenämnda

skäl på ett i viss mon ofullkomligt sätt. Ty ingenting

kan verka på ett annat, såvida det icke är der närva-

rande med sin kraft och verkligen deri innehålles, men

ett tings kraft är tingets väsentliga vara. Ehuru af

icke ringa vigt, kunna vi likväl icke vid detta tillfälle

närmare utveckla det här sagda.

FEMTE KAPITLET.

Om den absoluta och relativa förnimmelsen.

Förnimmelsen är formell fallkomlig eller absolut , om alla

hennes bestämningar urskiljas af anden — om ingen-

') Jfr sid. 27 och 37,
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si nihil in ea contiuetur, cujus sibi meus aliqua ex parte

minus sit conscia.

Atque hujusniodi perceptio dicitur etiam perfecte

clara et distincta, cui oppoiiitur formaliter imperfecta

i. e. magis minus obscura et coufusa; ueque euim haec

nisi relative ab illa diversa est.

Eadem vero etiam nomeu no tion is recte obtinet,

cum quidem hoc intelligitur sensu absolute vero et pro-

prio. Quod genus num cadere possit in mentem huma-

nam etiamnunc in medio sit relictum; quoad vero in eam

cadere existimetur, certe non ad sensum pertinet aut ad

imaginationem, sed tantum ad intellectum; nam nisi in-

telligendo niliil quidquam vere notescit.

Quum autem ea perceptionis perfectio, de qua nunc

agitur, non sit nisi formalis, vix est quod admoneamus,

nihil quidquam hie interesse, quid per ipsam percipiatur,

et quantum id habeat periectionis , sed tantum quo möda

vel gradu percipiatur i. e. quam distincte aut confuse,

quam clare aut obscure.

Ceterum perfectio perceptionis formalis etiam veritas

ejus dicitur, neque hic alia intelligi debet, praesertim

dum vocem utramque conjungimus. Verum enim id esse

intelligitur, quod suae respondet notioni, quae ipsa ejus

est veritas et mensura, de quo et alio loco jam comme-

moravimus. Atqui perceptio ex sua notione id habet,

ut sit forma conscientiae sui, quae mentem determinet,

non ut aliquo laboret conscientiae sui defectu, vel aliqua

ex parte obscura sit vel confusa. Immo vero ut maxime

est hoc modo adfecta, ita et ipsa minime est re vera

perceptio, et mens sibi per eam minime percipiens. Nam
eundem conscientiae sui defectum ad utramque spectare,
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ting i heuue iunehålles, hvarom anden i något afsecnde

är mindre medveten.

En sådan förnimmelse kallas afveu fullkomligt klar

och tydlig och eger sin motsats i den formelt ofullkom-

liga d. v. s. den mer eller mindre dunkla ocli otydliga för-

nimmelsen, livilken endast är relativt skild från den förra.

. Den fullkomliga förnimmelsen kan äfven rätteligen

benämnas begrepp^ om detta ord fattas i sin absolut

sanna och egentliga betydelse. Huruvida detta slags

förnimmelse tillkommer det menskliga förnimmandet, lem-

na vi tills vidare derhän; men såvida det kan anses till-

komma vårt förnimmande, så hör det bestämdt icke till

sinnena eller föreställningsförmågan, utan endast till för-

ståndet; ty utan förståndsverksamhet kan man icke be-

greppsmässigt uppfatta någonting.

Men enär den förnimmelsens fullkomlighet, om hvil-

ken nu är fråga, endast är formel, behöfva vi knappt

anmärka, att det är alldeles likgiltigt, hvilket innehåll i

och genom denna förnimmelse percipieras, och huru stor

dess materiela fullkomlighet är; frågan är endast, på
hvad sätt eller i hvilken grad man förnimmer d. v. s.

huru pass tydligt eller otydligt, huru klart eller dunkelt.

Förnimmelsens formela fullkoralighet kallas föröfrigt

äfven hennes sanning , och härmed kan ingenting annat för-

stås, isynnerhet om vi icke skilja båda orden från hvaran-

dra. Sannt är det, som motsvarar sitt begrepp, hvilket,

såsom vi redan ofvan nämnt, just är dess sanning och

mått. Men i förnimmelsens begrepp ligger, att hon är en

form af sjelfmedvetande, som bestämmer ett förnimmande,

men visst icke att hon skall vara behäftad med någon

brist på sjelfmedvetande eller vara i något afseende dun-

kel eller otydlig. Tvärtom, ju mera ofullkomlig förnim-

melsen är i detta afseende, desto mera förlorar hon ka-

rakteren af en egentlig förnimmelse, och desto mindre

känner sig anden i och genom henne förnimmande. Ty
det är lätt att finna, att denna brist på sjelfmedvetande
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id quidem facile adparet; est enim perceptio nou nisi

mens ipsa percipiens, in certa determinatione sua consi-

derata^). Quod iterum ac eaepius diligeuter est obser-

vaudum.

Jam autem si nihil a mente percipitur, quod dou sit

modus vel forma conscientiae sui et insuper mentis

determinatio 2) , necesse est, non tantum perceptionem

quamvis universam, sed etiam quidquid ea contiueatur

i. e. omnes ac singulas ejus determinationes, ejusmodi

esse formas et perceptiones — si quidem vere atque per-

fecte percipiuntur. Sin vero non penitus hoc modo, sed

magis minus obscure vel imperfecte percipiuntur, item

necesse est, eas, etsi re vera sint, quales jam diximus,

tamen percipienti non prorsus ejusmodi videri, sed potius

ei speciem magis minus contrariam obtinere. Semper

enim quod imperfectius percipitur, menti aliud esse vi-

detur, quam est re vera; et ut maxime percipitur im-

perfecte, ita et maxime ei vertitur in contrarium. Quae

v. gr. re vera sunt animata et moventia , ea nobis sunt

tanto magis iuanimata et immota, quanto minus ani-

mam et motum in iis animadvertimus. Idemque ex iu-

finitis aliis exemplis discere licet. Quamquam haec cui-

vis ita in promptu sunt, ut vix admonitionem , nedum

exempla desiderent.

Quae cum ita sint, eo jam provecta est nostra dis-

putatio, ut ostendere boc loco possimus, quaenam sit

vera vis et significatio earum perceptionum
,

quae sunt

formaliter imperfectae sen relativae. Nempe hoc nos ur-

gemus, eas esse perceptiones in se ipsis seu re vera per-

fectas et absohitas, sed a mente quadam finita imper-

') V. p. 30. 2) y p^ p^ 20 — 28.
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måste göra sig gällande likaväl hos förnimmandet som hos

förnimmelsen; förnimmelsen är nämligen ingenting annat,

än sjelfva det förnimmande väsendet, betraktadt i en viss

bestämning^). Detta måste man städse noga fasthålla.

Om nu ingenting förnimmes af anden, som icke är

en form eller art af sjelfmedvetande och tillika en an-

dens bestämning-), så är deraf en naturlig följd, att

icke blott hvarje förnimmelse i sin helhet, utan ock hen-

nes innehållsbestämningar, såväl alJa tillsamman som

hvar och en särskild, måste vara sådana former och för-

nimmelser — såvida de nämligen förnimmas sannt och

fullkomligt. Men såvida de ej uppfattas fullt på detta sätt,

utan mer eller mindre dunkelt och ofullkomligt, så är

det klart, att de, trots deras nämnda karakter af för-

nimmelser, icke alldeles presentera sig såsom sådana för

den förnimmande, utan få en mer eller mindre motsatt

karakter. Ty hvad som förnimmes ofullkomligt synes

ständigt för det förnimmande väsendet vara något annat,

än det är i sin sanning; och ju ofullkomligare uppfattnin-

gen deraf är, desto lättare förvandlar det sig till sin mot-

sats. Hvad som t. ex. i sjelfva verket är lefvande och

eger förmåga af frivillig rörelse, visar sig i samma mon
för oss liflöst och orörligt, som vi hos detsamma upp-

täcka färre spår af lif och rörelse. Samma sak kunna
otaliga andra exempel bestyrka, men detta bör vara för

alla så enkelt och klart, att knappt en erinran, än min-

dre exempel behöfvas.

Härmed hafva vi kommit så långt i vår framställ-

ning, att vi nu kunna uppvisa, hvad de till formen o-

fullkomliga eller relativa förnimmelserna innebära och

betyda. Vi framhålla alltså, att dessa förnimmelser i

och för sig sjelfva eller i sin sanning äro fullkomliga

och absoluta, men förnimmas på ett i viss mon ofull-

') Se sid. 31. '^) Se sidd. 21 — 29,
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fectius quodamniodo perceptas, ideoque huic Id aliqiiid

ipsis magis miuus contrarii conversas. Etenim ex defiui-

tioue perceptiouis perfectae sequitur, ut in huic opposita

perceptioiie imperfecta non omnes determinationes discer-

nautur , sed aliquid certe contineatur , cujus sibi mens

quadam ex parte miuus sit couscia. Quouiaui vero uihil

est extra meutem, et uihil iu ea praeter perceptioues

,

illae ipsae determiuatioues miuus perceptae re vera ta-

men siut perceptioues necesse est, etiamsi meuti imper-

fectius eas percipieuti aliter esse videautur. Itaque hiuc

intelligimus, perceptiouem quamque imperfectam comple-

xionem esse coufusam perceptiouum iu se ipsis verarum

et absolutarum, quae cum uon, quales re vera sunt, per-

cipiuntur, iu elementum potentiale abeuut perceptiouis

imperfectae. Scilicet quae hujus est generis, ea duobus

constat elementis, perceptiouibus absolutis mentis divinae,

ut mox videbimus, et harum conscientia imperfectiori
,

quae est meutis cujusdam finitae, quemadmodum saepius

docuimus.

Atque , ut facile intelligitur , haec ita demum firmiter

consistunt, si verum est, nihil a mente percipi praeter

perceptioues. Quod igitur, quamquam et aute^) est a

nobis declaratum et argumeutis probatum, tamen, quia

maxima omnia eo nituutur, pluribus etiam confirmabitur

in libro secundo , ubi commodius fieri poterit. Jam au-

tem, ut exemplo pateat, quauti ad rerum cognitionem

sint momenti
,
quae de perceptione relativa docuimus , duo

hic ponere liceat consectaria, quae ex iis sua spoute

nascuutur.

Primum igitur, si res quaedam a nobis percipiuntur,

quae sunt veris perceptiouibus magis minus contrariae

') V. p. p. 20 et seqq.
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Komligt sätt af ett ändligt toruimmaiide väsen, och just

derföre för detta väsende föivandla sig till något, som är

de förra mer eller mindre motsatt. Ty af definitionen

på den fullkomliga förnimmelsen följer, att i den ofull-

komliga, som utgör dess motsats, icke alla bestämningar

fullt urskiljas, utan att åtminstone en del af innehållet

icke är af anden fullt medvetet fattadt. Men emedan

ingenting kan vara atom medvetandet, och inom detta in-

genting annat finnes än förnimmelser, så måste likväl

dessa ofullkomligare förnumna bestämningar i sjelfva ver-

ket vara förnimmelser, äfven om de för ett väsende, som

ofullkomligare förnimmer dem, skulle synas vara annorlunda.

Häraf fmna vi, att hvarje ofullkomlig förnimmelse är en

oklar sammaugyttring af i och för sig sanna och absoluta

förnimmelser, hvilka, då de icke förnimmas såsom de i

sin sanning äro, få ett potentielt element, som tillhör

den ofullkomliga förnimmelsen. I hvarje sådan förnim-

melse ingå sålunda tvenne faktorer , nämligen den Gudomli-

ge andens absoluta perceptioner, såsom vi straxt skola se, och

den dunklare uppfattningen af dessa, hvilken, såsom vi flere

gånger framhållit, tillkommer den ändliga anden.

Men såsom man lätt inser, hvilar hela resonnemen-

tets giltighet endast och allenast på den sanningen , att

anden icke förnimmer någonting annat än förnimmelser.

Ehuru vi redan här ofvan ^) förklarat och bevisat denna sats,

skola vi likväl i följd af dess principiela vigt och bety-

delse i följande afdelning , der det lämpligare kan ske, an-

föra ännu flere grunder för densamma. För att emellertid

genom exempel visa, hvilken vigt för kännedomen om den

gifua verkligheten vår framställning om den relativa för-

nimmelsen eger, tillåta vi oss att här anföra tvenne co-

rollarier, som otvunget följa deraf.

Det första lyder så: Om några föremål af oss för-

nimmas, som visa sig mer eller mindre såsom motsatser

till de sanna förnimmelserna, så kunna vi med allt skäl

') Se sid. 21 ff.
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jure colligere possumus, eas non esse nisi nostras per-

ceptiones relativas, quippe quibus eandem illam notam

competere viderimus. Atqui ex hoc genere sunt res

omnes sensibus subjectae, quae magis minus sunt ex-

ternae et remotae et reales et menti veluti impenetra-

biles etc. quorum omnia contraria in veris perceptionibus

nostris seu notionibus deprehendimus. Itaque jam novi-

mus, quid de toto hoc rerum genere sit statuendum.

Deinde, si perceptiones imperfectae esse non possunt,

quin iis subsint perceptiones quaedam perfectae, etiam

mens quaedam infinita reperiatur, necesse est, quae ni-

hil non vere et absolute percipiat. Nulla enim mens

perceptiones alterius cujusdam melius percipere potest,

quam suas ipsius, cum suae ipsius sint omnia, quae per-

cipiat. Itaque mentes omnes imperfecte percipientes , ut

esse possint hujusmodi, necessario eam requirunt mentem,

cujus perceptiones perfecte ab ipsis imperfecte percipiantur.

Neque vera ea nisi una numero esse potest; nam si

plures imaginatione vel potius verbis fingere vellemus,

menti vere cogitanti in unam tamen confluerent. Ut enim

inter se differre possent, diversis determinari deberent

perceptioDibus; at quum omnia aeque perciperent, nulla

in perceptionibus earum esset differentia. Ita vero ne-

que ut plures cogitari possent, neque adeo re vera "esse

plures; nam sola cogitatione veram vim rerum assequimur.
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draga den slutsatsen, att dessa icke äro någonting annat

än våra relativa förnimmelser, alldenstund vi sett, att

detta begrepp fullt träffar in på dem. Men till dessa

slag af förnimmelser höra alla de sinliga tingen, som äro

mer eller mindre yttre, aflägsna, kroppsliga och liksom

ogenomträngliga för förnimmandet, under det att motsat-

sen gäller om våra sanna förnimmelser eller begreppen.

Sålunda veta vi nu, huru man riktigast bör uppfatta

hela den sinliga verkligheten.

Den andra följdsatsen kunna vi uttrycka på följande

sätt: Om ofullkomliga förnimmelser ej kunna finnas, så-

vida icke några fullkomliga förnimmelser ligga till grund

för de förra, så måste det ock finnas en oändlig ande,

som förnimmer allting fullkomligt, sannt och absolut. Ty
ingen ande kan förnimma en annans förnimmelser bättre

än sina egna, alldenstund allt hvad han förnimmer är

hans egna förnimmelser. Följaktligen måste alla ofull-

komligt förnimmande väsenden för sin möjlighet förut-

sätta en ande , hvars fullkomliga förnimmelser af de förra

uppfattas på ett ofullkomligt sätt.

Det kan endast finnas ett sådant fullkomligt förnim-

mande väsende; ty om vi' skulle i föreställningen eller

rättare i orden antaga flere sådana, skulle de dock för

det tänkande medvetandet sammanflyta till ett. Ty för

att kunna åtskiljas, måste de ha olika perceptioner så-

som bestämningar; men då de förnimma allt på samma
sätt, finnes åter ingen skillnad i deras förnimmelser.

Och sålunda kunna de hvarken tänkas såsom till antalet

flere, ej heller kunna de till väsendet vara flere; ty en-

dast med tanken uppfatta vi alltings sanna verklighet.
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CÅP. VI.

iJe mente absoluta et relativa.

Ea meus dicitur absoluta, iu qua nulla est vitae et

coiiscieutiae sui defectio, vel cujus sunt perceptiones om-

iies fbrmaliter perfectae.

Atque haec una etiam est iiifiuita eo seusu, quo hoc

iutelligitur absolute, iieque tantum immensa, cujusmodi

sunt v. gr. tempus et spatium. Illud enim signiiicat,

uihil quidquam vere esse vel concipi posse, quod non ab

ipsa jam modo aeterno vere perceptum sit atque eogni-

tum. Cujus generis infiuitatem nienti absolutå^^ compe-

tere ex iis
,

quae supra ' ) modo exposita sunt , tacillime

colligitur.

Omnes autem ceterae mentes relativae sunt et finitae,

adeo ut tantummodo magis vel minus prope ad verae

mentis notionem aceedant. Licet enim et illae omnia

contineant potentia, tamen non nisi partem eorum perci-

piunt actu, atque hoc ipsum gradibus adsequuntur im-

meuse variis et diversis. Ut enim non omnibus eadem

subest aeterna notio et mensura in mente absoluta, ita

neque ea cuique aeque est actu explicita. Unde infinita

prope diversis in mentibus finitis inter actum et poten-

tiam varietas.

Quod si jam quaeritur, qua ratione genus hoc omue

mentis cum absoluta illa cohaereat, id quidem ex aute-

cedentibus eruere non ita difficile erit.

Primum igitur, si omnia omnino percipit mens ab-

soluta, et tamen nihil praeterquam suas ipsius percep-

tioues, etiam ceterae mentes omnes ejusmodi sint per-

') I'. 44.
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SJETTE KAPITLET.

thn den absoluta och relativa anden.

Absolut säges den ande vara, som ifrån sig utesluter

all brist på lif och sjelfmedvetande, eller hvars förnim-

melser utan undantag äro till formen fullkomliga.

Denna ande är också den enda, som är oändlig i

absolut mening och icke blott obegränsad eller omät-

lig, såsom t. ex. tiden och rummet. Ty oändlighet i

denna betydelse betecknar, att i verkligheten ingenting

är eller kan förnimmas, som ej redan af honom på ett

evigt (tidlöst) sätt är förnummet och kändt. Och att

detta slags oändlighet måste tillkomma den absoluta an-

den, kan man lätt sluta till af den föregående fram-

ställningen ^).

Alla öfriga andar äro relativa och ändliga, så att de

endast mer eller mindre närma sig andens sanna begrepp.

Ty låt ock vara att de potentielt innehålla totaliteten af

bestämningar, så förnimma de likväl endast en del deraf

aktuelt och äfven detta i oändligt olika och vexlande

grader. Ty liksom icke alla fått på sin lott samma
eviga begrepp och mått i den absoluta anden, så kan

detta ej heller utvecklas till samma aktualitet hos alla
,

hvaraf följer en snart sagdt oändlig mångfald af aktua-

litets- och potentialitets-grader i de olika ändliga väsen-

<lenas förnimmande.

Efter den föregående framställningen torde det nu ej

vara svårt att afgifva ett svar på frågan, i hvilket för-

hållande de relativa förnimmande väsendena stå till den

absoluta anden.

Om för det första den absoluta anden öfverhufvud

förnimmer allt och ändå ingenting annat än sina egna

perceptioner , så måste äfven alla öfriga andar utan un-

dantag nödvändigt utgöra sådana perceptioner, såvidt de

- ') Se sid. 45. 4.
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ceptiones, necesse est, quatenus quiclem ad illam refe-

runtur. At in hac relatione tamen, quod probe est ob-

servandum, non mentes sunt et percipientes , sed percep-

tiones tantum et perceptae; nam quae in iis est cou-

scieutia sui, ea omnis conscientia est mentis absolutae,

cujus illae sunt mod i et deternainationes. Quatenus enim

aliquid refertur ad mentern, eatenus non nisi pro hujus

conscientiae sui modo habetur, et huic uni tunc con-

scientia sui omnis tribuitur. Quam ob causam et nos

nobismetipsis eam tribuimus, non autem perceptionibus

nostris, quamdiu eas nisi ut nostras et perceptiones non

consideramus. De cetero autem ad mentes finitas non

attinet, neque ipsas ullo modo adficit, quod, ut jam di-

ximus , a mente absoluta percipiuntur, quemadmodum nec

ad hominem ullo modo pertinet, si alius quivis illius

est conscius. Scilicet nostrå nibil aliud refert, quam

quae ipsi percipimus, quaeque proinde in nostra, non

tantum in aliena, sunt mente.

Deinde si perceptiones omnes mentis absolutae re

vera tamen sunt modi vel formae vitae et conscientiae

sui, etiam in se et sibi ipsis vitales sint suique consciae

i. e. mentes, necesse est; id enim et per se intelligitnr,

ut jam*) significavimus , et melius etiam intelligetur ex

iis, quae in libro secundo dicentur. Neque tamen ex eo

sequitur, ut mentes illae finitae sui sibi sint consciae

vel sese percipiant ipsae eadem cum perfectione, qua

modo aeteruo percipiuntur a mente absoluta, et quae

ipsa aeterna earum veritas est atque mensura. Quam-

quam enim in mente divina omnes aeque perfectae sunt

respectu formae, tamen aliae aliis antecellunt respectu

1) V. p. 30.
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refereras till denna absoluta ande. Dock må man noga

observera , att i denna relation äro de icke andar och

förnimmande väsenden, utan endast förnimmelser och

förnumna; ty det sjelfmedvetande, som i dem innehålles,

är den absoluta andens medvetande, hvars former och

bestämningar de utgöra. Ty såvida som något refereras

till anden, såvida fattas det endast såsom en form eller

modus af hans sjelfmedvetande, och i detta fall tankes

ock sjelfmedvetande tillkomma honom ensam. Af samma
anledning tillägga vi sjelfmedvetande åt oss sjelfva, men

ej åt våra förnimmelser, så länge vi nämligen blott be-

trakta dem såsom våra och såsom förnimmelser. För

öfrigt är den egenskapen hos de ändliga andarne, att

de, såsom nämndt, förnimmas af den absoluta anden,

,icke någonting som omedelbart rör eller på något sätt

afficierar dem, likasom det icke på något sätt rör en

menniska, om en annan är medveten om henne. Oss

angår egentligen ingenting annat än hvad vi sjelfve för-

nimma, alltså hvad som innehålles uti vårt eget medve-

tande och ej blott uti en annans.

Om nu vidare alla den absoluta andens förnimmelser

i sin sanning befinnas vara former eller artec af lif och

sjelfmedvetande, så måste de äfven i och fÖr sig sjelfve

vara lefvande och sjelfmedvetande d. v. s. andar eller

väsenden. Detta är, såsom vi redan nämnt'), sjelf-

klart och skall ännu tydligare framgå af framställnin-

gen i andra afdelningeu. Emellertid är dermed ej sagdt,

att dessa ändliga andar äro sjelfmedvetna eller förnim-

ma sig sjelfva med samma fullkomlighet, som de af

evighet förnimmas af den absoluta anden, och hvilken

fullkomlighet just utgör deras eviga sanning och mått-

Ty ehuru alla bestämningar i den Gudomliga anden äro

lika fullkomliga i hänseende till formen, så äro de dock

i hänseende till innehållet öfver- och underordnade, unge-

') Se sid. 31.
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guli superior est uotioui lineae, videlicet quia plures iu

illa concipiuutur uotiones. Quo autem est quaeque earum

hoc respectu perfectior, eo perfectius etiam conscia sibi

esse potest eorum, quae in mente divina contineutur. Ita

quidem veram iufantis uotiouem propius assequitiir adul-

tus, qnaiii infaus ipse, de quo ille, iit actu perfectior,

multa jam scire potest, quorum hic ipse nonduin est

couscius. Atque pari et eadem ratioue Deus aeteriiam

hominis cujusque notiouem perfectius percipit, quaiu homo
'

quisque ipse, cujus percipiendi facultas et meusura est

multo inferior. Quae omuia hic strictim modo tetigimus,

argumentis ea confirmaturi iu sequeutibus, ubi de eutium

nexu et perfectioue materiali fusius disputabimus.

Quamquam autem, ut jam diximus, meus omiiis ti-

uita numquam perfecte compos fit illius veritatis ac per-

fectiouis, qua in meute divina inest, tamen hoc uuum

ei est propositum tauquam fiuis et meta, ad quam omui

iiaturae suae \\\ et impetu feratur, et magis magisque

prope usque accedat. Nam quum ipsa uibil re vera sit,

nisi aeterua forma vitae et couscientiae sui, et praeterea

mentis absolutae perceptio, nulla vis alia in ea esse po-

test , nisi primum ut vivat suique sit conscia , deinde ut

sibi etiam ipsi fiat, qualis est re vera in menle divina.

Quod etsi numquam perfecte consequi potest, partim ob

suas ad cetera omnia relationes et per ea finitiones, quae

necessitatis sunt, partim ob sua ipsius molimina et vitia,

quae sunt libertatis, (nam libertatis et necessitatis con-

sociatio est mens finita), id tamen nihil impedit, quo-

minus sub formis infinite variis illuc magis minus prope

perveniat. Et consentaueum omnino est, ea, quae in
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tär på samma sätt som t. ex. begreppet triangel är hö-

gre än begreppet liuie, alldenstnnd det förra i sig inne-

håller flere bestämningar. Men ju fullkomligare hvar

och en är i detta hänseende , desto fullkomligare medve-

ten kan han ock vara om det absoluta väsendets innehåll.

Sålunda uppfattar den fullvuxne bättre barnets sanna be-

grepp, än barnet sjelf , och den förre kan såsom aktuelt

fullkomligare med afseende på det senare veta mycket,

hvarom detta ännu icke är medvetet. Och på samma och lik-

nande sätt förnimmer Gud hvarje menniskas eviga begrepp

fullkomligare än menniskan sjelf, hvars förnimmelseförmåga

och mått är mycket lägre. Allt hvad vi här endast i

allmänhet berört, ärna vi i det följande bevisa, då vi

komma att närmare afhandla frågan om väsendenas sam-

fiianhang och materiela fullkomlighet.

Ehuru hvarje ändlig ande, såsom vi redan yttrat,

aldrig kan blifva fullt delaktig af den sanning och full-

komlighet, som han eger i den gudomlige anden, så ut-

gör likväl denna fullkomlighet liksom den slutpunkt och

det mål
, till hvilket han med hela sitt väsendes kraft och

energi tenderar och småningom närmar sig. Ty såvida

han i sjelfva verket icke är någonting annat än en evig

form af lif och sjelfmedvetande och tillika en den abso-

luta andens förnimmelse, kan ingen annan sträfvan hos

honom finnas än för det första att lefva och vara sjelf-

medvetande, och för det andra att för sig sjelf blifva

hvad han är i den absoluta anden. Men ehuru detta

mål aldrig kan fullkomligt uppnås, dels till följe af det

ändliga väsendets relationer till allt öfrigt och dess

deraf uppkommande naturnödvändiga begränsning, dels

till följe af dess egna fel och brister, som äro beroende

af dess frihet (ty den ändliga anden är en förening af

frihet och nödvändighet), så hindrar detta ej, att under

oändligt växlande former ett närmande till detta mål kan
ega rum. Och i det hela är det ganska antagligt, att

hvad som i en viss lifsform är aktualiseradt blir i viss mon
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certa vitae forma ab ea peracta siiit, ad fbrmam se-

quentem determiuanclam non uihil valere, eamque tan-

quam momenta
,
quibus fiat vel melior vel deterior, usque

adficere. Ita quidem in homiue actiones aetatis autece-

dentis conditionem sequentis magis minus determiuant,

etiam cum oblivione prope deletae esse videntur. Yerum

haec quoque jam magis attingimus, quam pertractamus.

Ceterum si nihil est extra mentem, sed omuia in ea,

et quidem omnia in omnii), sequitur, ut nou modo men-

tes omnes relativae in una insint absoluta, bujusque sint

perceptiones , sed etiam e contrario haec quoque insit

quodammodo et percipiatur in illis. Neque tamen non

facile adparet, hane una cum suis perceptionibus aliter

inesse in illis, quae sunt finitae et imperfectae, ac insit

re vera in se ipsa tanquam perfecta et infinita-). Ea-

demque ratione intelligimus, in illis hane esse tanto ma-

gis aliam veritatique suae contrariam, quauto a quaque

imperfectius percipiatur. De qua nientis absolutae et

relativae inter se relatione iterum ac saepius mentionem

facimus, quia vix alia majoris est ad rerum cognitiouem

niomenti, quippe quum ex ea declarari et perspici possit

vera vis omnium, quae nostra mente et natura couti-

nentur.

V. Sfr. si omnia in mente divina sunt aeterna efira-

mutabilia, eadem nostra in mente magis minus tempo-

ralia erunt et mutabilia, prout magis minus imperfecte

a nobis percipiuntur. Et generalia nos quidem melius

percipimus, quam specialia et individualia, quae magis

determinata sunt, quamobrem et illa majorem habere vi-

dentur immutabilitatem et durationem. Eademque de

') Conf. p. 30 et seqq. ^) Conf. p. 36.
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bestämmande för den följande, och att detta (aktualise-

rade) utgör liksom de momenter, hvarigenom den senare

lifsformen blir bättre eller sämre. Så äro ju menuiskans

handlingar under ett föregående tidsskifte mer eller min-

dre bestämmande för hennes sednare lefnadsöde , äfven

då dessa handlingar synas nästan utplånade af glömskan.

Afyen dessa antydningar måste vi lemna outförda.

Föröfrigt om ingenting finnes läom anden, utan allt

innehålles i honom, likasom ock allt i allt'), så följer

deraf, att icke blott alla de relativa andarne äro i den

absoluta anden och utgöra hans bestämningar, utan äfven

omvändt, att den absoluta anden är på något sätt närva-

rande och förnimmes i och hos de ändliga. Men det är

klart, att den absoluta anden jemte sina perceptioner icke

kan ingå på samma sätt i de ändliga och ofullkomliga

andarne, som han, såsom fullkomlig och oändlig, ingår

i sitt eget förnimmande-). Af samma skäl måste den

absoluta anden för dem framträda såsom mer och mindre

annorlunda än eller motsatt sitt sanna begrepp, alltefter-

som han uppfattas ofullkomligare af den ena eller andra.

Om den absoluta och relativa andens förhållande till

hvarandra skola vi än vidare tala, emedan det svårligen

gifves en fråga, som är af större filosofisk betydelse, all-

denstund nämligen häraf kan vinnas en klarare och tydli-

gare insigt i allt, som utgör vårt andliga väsendes innehåll.

Om t. ex. allt i den Gudomliga anden är evigt och

oföränderligt, måste det i vårt medvetande presentera sig

såsom mer och mindre underkastadt tid och förändring,

såvidt det af oss förnimmes mer eller mindre ofullkomligt.

Vi förnimma äfven bättre det generella, än det speciella

och individuella, som har flera bestämningar, hvadan det

förra äfven synes ega större oföränderlighet och perdura-

tion. Af samma skäl måste ock allt, som i den absoluta

') Jfr s. 31 ff. 2) Jfr g, 37.
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causa, si omuia in meute clivina sunt interna, praesen-

tia, jmicta, idealia, perspicua, incorporea, viventia, li-

bera etc. sint, necesse est, haec eadem nobis nostroqne-

in mundo magis minus externa, remota, disjuncta, rea-

lia, confusa, corporea, vitae libertatisque expertia etc.

Et haec quidem posteriora etiam in eam rerum naturam,

quae actu in nostra est mente, ideoque et nostra dicitur,

valere, ipsis factis et experientia edocti novimus.

Praeterea ex eadem illa relatione intelligimus etiam,

qui fieri possit, ut homo quoque sit religionis particeps,

et cur tam diversae diversis in hominibus et gentibus ex-

stiterint religiones. Nam quod in libro secundo declara-

bitur, religio eadem est atque mens et vita ipsa divina;

et hane potentiä saltem in iinoquoque nostrum inesse et

percipi, jam docuimus^). Neque enim praeter banc aliud

est objectum, quod absolute sit et percipiatur -) , neque

nos vere sumus nostri ipsorum nobis conscii, nisi quate-

nus nos in Deo, Deumque in nobis percipimus -^). Est

quippe mens quaeque finita, ideoque et nostra humana,

nihil nisi certa forma vitae et conscientiae eorum, quae

mente divina continentur. Quum autem illa sibi diversis

modis et gradibus ad actualitatem et perfectionem expli-

cita esse potest, etiam mentem divinam diversis modis

et gradibus intelligat, necesse est. Hinc igitur factum

est, ut homo varie excultus Deum aliubi atque aliubi

quaesierit, primum quidem in certis naturae sensibilis

partibus, deinde in hac summa et universa, tum in hujus

interna unitate et substantia, donec demum, relativitate

et hujus et sui ipsius perspecta, Deum tum mentem esse

tum mentem humanam immense superare agnoverit.

') V. p. 54. ^) Conf. p. p. 36, 54 ') V. p. 36.



anden är ett inre, närvarande, sammanhängande, ideelt,

klart, okroppsligt, lefvande, fritt o. s. v. , med nödvändig-

het för oss och i vår verld visa sig såsom ett mer eller

mindre yttre, aflägset, osammanhängande, reelt, dunkelt,

kroppsligt, lifiöst och ofritt. Och att dessa sednare be-

stämningar äfveu tillkomma den verklighet, som är oss

omedelbart gifven och som derföre ock kallas vår verld,

det känna vi genom fakta och erfarenhet.

I den nämnda relationen mellan den absoluta och

relativa anden finna vi dessutom en förklaringsgrund för

möjligheten af menniskans religiositet, liksom ock ett

svar på frågan, hvarföre så många olika religioner hafva

uppkommit bland olika menniskor och folkslag. Ty reli-

gionen är, såsom vi i nästföljande afdelning skola visa,

detsamma som den Gudomlige andens eget lif, och vi ha

redan ådagalagt ^), att denna ande åtminstone till möjlig-

heten är närvarande och förnimmes i oss alla. Ty med

undantag af honom finnes intet som absolute är och för-

nimmes -) , ej heller kunna vi vara i sann mening sjelfmed-

vetna, såvida vi icke fatta oss i Gud och Gud i oss^).

Hvarje ändlig ande, och sålunda äfven vår menskliga, är

nämligen ingenting annat än en viss form af lif eller

medvetande om den gudomliga andens innehåll. Men då

den ändliga anden kan för sig vara utvecklad till ak-

tualitet och fullkomlighet på många olika grader och sätt,

måste äfven kunskapen om det gudomliga med nödvän-

dighet hos de särskilda väsendena framträda i många
olika former och grader. Häraf kommer det sig, att

menniskan på olika bildningsstadier velat finna Gud än

i ett föremål, än i ett annat, till en början i vissa en-

skilda naturting, sedermera i naturen öfverhufvud såsom

ett enda helt, vidare i dennas inre enhet och substans,

till dess hon slutligen, inseende både naturens och sin

egen relativitet, funnit så väl att Gud är en ande, som

ock att han är oändligt höjd öfver menniskoanden.

') Se sid. 55. ^) Jfr sidd. 37 och 55. -^) Se sid. 37.
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His ita de mente et perceptione expositis, finem fa-

ciemus libri disputationis nostrae primi. In quo si multa

minus videantur clara et demonstrata , iis forsan non

nihil luminis et firmamenti accedet ex libris sequeutibus.
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Med deuna framställuing om anden och förnimmelsen

afsluta vi vår afhandlings första del. Mycket, som här

möjligen kan synas mindre klart och bevisadt, torde i

de följande afdelningarne få sin belysning och bekräftelse.



LIBER SE.CUNDUS.

DE DEO ET RELIGIOXE.

CAP. I,

De siynificatione verbi Esse.

rjsse est percipi, et percipi est esse; haec verba iinum

prorsus idemque significant.

Quod ut generatim probetur, primum exemplo osten-

demus, certe vocibus esse nobis et a nobis percipi,

eandem subesse potestatem: quo satis perspecto et cou-

cesso, illud quoque facillimum erit intellectu. Ut autem

nihil hic sit arabigui, obiter monitum volumus, verbo

Esse logicum tantum et metaphysieum seusum jam sub-

jici, ita ut non idem sit atque haberi vel possideri vel

aliud quid generis ejusdem.

Quum igitur dicinius, v. gr. nobis nivem esse albam,

id quidem nihil aliud significat, nisi illam a nobis ut al-

bam percipi. Quoniam enim hic color a nobis in ea per-

cipitur, idem etiam nobis in ea est, et quia nobis in ea

est, a nobis in ea etiam percipitur. Quod si quis alius

color a nobis in ea perciperetur , alium nobis in ea esse

diceremus; quod ordine immutato itidem verum est. Sci-

licet haec in utramque partem dici et invicem substitui

possunt, et hoc quidem ob eam causam, quia ejusdem

omnino sunt significationis.

Jam itaque ex hoc uno exemplo satis adparet, quam

prorsus unum idemque valeant haec verba, aliquid esse

nobis, et aliquid a nobis percipi. Attamen, quod dili-



ANDRA AFDELNINGEK

OM GUD OCH RELIGIONEN.

FÖRSTÅ KAPITLET.

Om betydelsen af ordet Vara.

Vara är förnimmas, och förnimmas är vara; dessa ord

beteckna alldeles samma sak.

För att i allmänhet taget bevisa detta, skola vi först

genom ett exempel bevisa, att åtminstone uttrycken vara

för oss och förnimmas af oss hafva samma betydelse; ty

om man fullkomligt insett och medgifvit detta, faller det

sig äfven lätt att begripa det förra. För att emellertid

förebygga all tvetydighet, vilja vi i förbigående anmärka,

att ordet vara här endast tages i logisk och metafysisk

mening, så att vara för oss ej betyder detsamma, som

vara vår tillhörighet eller andel eller något dylikt.

Då vi t. ex. säga, att snön är för oss hvit, be-

tecknar detta uttryck ingenting annat än att snön för-

nimmes af oss såsom hvit. Ty just emedan denna färg

af oss förnimmes (såsom en egenskap) hos snön, så är

den äfven för oss hos snön, och emedan den är för oss

hos snön, så förnimmes den af oss hos honom. Men om
någon annan färg af oss förnummes hos snön, skulle vi

ock säga, att snön vore af en annan färg för oss; och

omvändt behåller det likaväl sin giltighet. Sålunda kunna

dessa uttryck användas det ena för det andra och ömse-

vis ersätta hvarandra, och detta just på den grund, att

de beteckna ett och detsamma.

Redan detta enda exempel visar tillräckligt, att ut-

trycken något är för oss och ?iågot förnimmes af oss hafva

fullkomligt samma giltighet och betydelse. Dock bör

man noga observera, att detta gäller endast med det
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genter est observaudum , ita clemum haec ideni valent,

si sensu aeque lato vel arcto iutelligantur. Xam v. gr.

si nos aliquid iinaginando tantum percipimus, id quidem

et recte nobis esse dicitur, neque tanien nisi quo sensu

a nobis est perceptum i. e. in nostra imaginatione seu

phantasia. Quae item ad ceteros modos percipiendi snnt

transferenda. Omniuo autem sub ista conditione satis per

se certum est et perspicuum, nihil nobis esse, quo modo

a nobis non percipiatur, et nihil a nobis percipi, quo

modo nobis non sit; ex quo efficitur, ut alterum idem'

plane sit atque alterum. Nulla enim propositio recte con-

traponitur, nisi ejus subjecto et praedicato eadem sub-

jecta sit notio, diversis tantum expressa nominibus.

Quae cum ita sint, his etiam evicimus, quod nobis

initio erat propositum, verba Esse et Percipi ejusdem

omnino esse significationis. Nam quum ad sensum nihil

plane intersit, sive aliquid esse, sive a nobis id percipi,

dixeris, nec quidquam inter verba ipsa esse et percipi

differre potest, etiamsi haec a voculis illis adpositis se-

jungantur. Istae enim voces nihil aliud indicant, nisi

nos positos in exemplo esse tanquam percipientes; at pro

nobis alium quemvis supponere licebit, de quo tunc ea-

dem atque de nobis diceiida sunt. — Praeterea si pluri-

bus opus föret argumentis, id quoque adferri potest,

quod seusu eodem dicere solemus, et aliquid esse et ali-

quid inveniri, reperiri, depreheudi etc. Quae verba, dum

ita ad mentem referuntur, significatione nihil aut non

multum a verbo percipiendi diversa sunt.

Quibus probatis, superest, ut et fontem indicemus,

unde hoc loco omnis exsistere soleat dubitatio. Nimirum

verbo percipiendi plures tribuuntur significationes magis
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vilkor, att cle tagas i lika vidsträckt eller inskränkt be-

märkelse. Ty om t. ex. något förnimmes af oss endast

i föreställningen, så säges det äfven med rätta vara för

oss, men likväl endast i samma mening, som det är af

oss förnummet d. v. s. i vår föreställning eller fantasi.

Detsamma gäller äfven om de öfriga formerna af för-

nimmande. Men med denna inskränkning är det för

öfrigt sjelf klart ocli oemotsägligt, att ingenting är för

oss på annat sätt, än det af oss förnimmes, och att

ingenting förnimmes af oss på annat sätt, än det är

för oss; hvaraf följer, att det ena är alldeles detsamma
som det andra. Ty intet omdöme kan omvändas, så-

vida icke subjektet och predikatet i satsen äro samma
begrepp, blott uttryckt med olika ord.

Härmed hafva vi äfven bevisat, hvad som från början

utgjorde vår afsigt, nämligen att orden vara och förnimmas

beteckna alldeles detsamma. Ty om ingen skillnad i be*

tydeisen förefinnes , vare sig man säger, att någonting är

för oss, eller att någonting förnimmes af oss, så kan det

ej heller finnas någon skillnad mellan orden vara och

förnimmas, äfven om vi borttaga de ofvan tillagda orden.

Ty bestämningarne af oss och för oss beteckna ingenting

annat, än att vi exempelvis antagas såsom förnimmande-

subjekter; men i stället för oss kan man sätta in hvil-

ken annan som helst, och om honom gäller då detsamma
som om oss. Om för öfrigt flere bevis skulle vara er-

forderliga, så kunde man äfven anföra, att vi i samma
bemärkelse pläga säga, att någonting är och att någon-

ting finnes^ giftes ^ uppfattas m. fl. uttryck, hvilka, så

vida de hänföras till ett förnimmande subjekt, till sin

betydelse föga eller intet skilja sig från ordet förnimmas.

Om detta icke kan förnekas, så återstår emellertid

att se till, hvilken anledningen kan vara till det van-

liga tviflet i detta hänseende. Det torde hufvudsakligen

bero derpå, att ordet förnimmes tages i flere olika, mer
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miuus determinatae, inter quas vulgo uoii satis discer-

nitur. Nam et meus ipsa percipieus diversa esse potest,

et modus percipieudi diversus, v. gr. poteutialis vel ac-

tualis , obscurus vel clarus , et ita clarus , ut sit vel seu-

satio vel imagiDatio vel cogitatio. Praeterea res quoque

percepta varie determiuata iutelligitur, ut praesens, prae-

terita, futura, ut possibilis, actualis, iiecessaria etc. Quot

autem suut significationes verbi percipieiidi , totidem etiani

suut verbi esse, quia haec verba geueratim posita idem

siguificaut. Et, quod facile quisque iutelligit, aliquid

potest utique percipi, ideoque et esse uno iu seusu

,

quamquam uec est, uec percipitur in altero. Quum igi-

tiir quis inter id, quod est, et id, quod percipitur, di-

stinguit, si verum quaerimus, inter diversos tautum per-

cipieiidi modos distinguit. Et si tunc fieri posse dicit,

ut aliquid re vera sit, quamvis iiou percipiatur, vel

contra, is quidem nihil aliud dicit, nisi percipi aliquid

posse uno sensu , etsi non altero. Quod ut omniuo est

verum, ita unitatem signiiicationis verborum uon tollit,

sed confirmat; nam liis verbis ita demum uon eadem

subesset potestas generalis, si fieri posset, ut aeque de-

termiuata aliquid tamen diversi significarent.

Patet hinc igitur, nihil, quod contra nos sit, afferri,

si quis dixerit, aliquid esse posse, etiamsi non pétci-

piatur. Nam et percipi aliquid potest, etiamsi a ctu

non percipiatur, et habent ista verba non nihil ambigui-

tatis, quia in iis non est determinatum, quis sit perci-

piens, et qui modus percipiendi. Eademque est ratio, si

quis dixerit, res percipi, quia sint, non autem esse,

quia percipiantur, eoque argumento nostram sententiam

refellere conetur. Nam de nobis quidem hominibus cer-
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icke så noga skiljer emellan. Ty dels kan sjelfva det

förnimmande väsendet vara olika beskafFadt, dels kan
förnimmandets form vara olika t. ex. potent iel eller ak-

tuel, dunkel eller klar, och så vida han är klar antin-

gen sensation, föreställning eller tanke. Afven det för-

numna kan fattas på olika sätt bestämdt, såsom när-

varande, förflutet eller tillkommande, såsom möjligt, verk-

ligt eller nödvändigt o. s. v. Och för hvarje skiftning

i betydelsen af ordet förnimmas, finnes en motsvaran-

de hos ordet vara, emedan begge orden öfverhufvud be-

teckna ett och detsamma. Och såsom enhvar lätt in-

ser, kan någonting visserligen förnimmas och sålunda

ock vara i en viss mening, ehuru det hvarken är eller

förnimmes i en annan. Om således någon skiljer mellan

det som är och det som förnimmes, så gör han i sjelfva

verket endast skillnad mellan olika sätt att förnim-

ma. Och om han i sådant fall påstår, att någonting

verkligen kan vara , ehuru det icke förnimmes , eller

tvärtom, så innebär detta hans påstående ingenting an-

nat, än att någonting kan förnimmas i en viss mening,

ehuru det icke förnimmes i en annan. Så obestridligt

detta i allmänhet är, upphäfver det ingalunda enheten

af båda ordens betydelse; tvärtom bestyrkes hon deraf,

ty orden vara och förnimmas skulle icke hafva samma
generella betydelse, om de, änskönt i samma grad be-

stämda, kunde beteckna olika föremål.

Häraf är nu klart, att det ingalunda är en anmärk-

ning, som träffar oss, i fall man yrkar, att någonting

kan vara, äfven om det icke förnimmes. Ty dels kaii

något förnimmas, om det också ej förnimmes aktuelt,

dels ligger en viss tvetydighet i de nämnda uttrycken,

enär de lemna obestämdt, hvem som är den förnimmande,

så ock hvilken form förnimmandet har. Enahanda är

förhållandet, om man skulle påstå, att tingen förnim-

mas, emedan de äro, men att de icke äro, emedan de

förnimmas, och dermed skulle vilja vederlägga vår sats.

5.
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tum est, res nobis esse, quia et quatenns a nobis per-

cipiautur, et contra ea nobis non esse, quia et quatenus

a nobis non percipiantur ; idemque in aliam omnem men-

tem aeque valere, necesse est. Sin vero hic fuerit ar-

gumenti sensus, res a nobis percipi, quia sint in se

ipsis, non e contrario esse in se ipsis, quia a nobis

percipiantur, id quidem, ut nihil hic ad rem facit, cum

sit modus percipiendi diversus, ita per se tamen est

verissimum. In se enim esse dicuntur, quae sunt in

mente divina, a qua nihil non vere, et quale in se est,

percipitur; et quae a nobis hominibus percipiuntur , ea

sunt aut mentis illius perceptiones , aut earum certe

phaenomeua, quae illis sublatis esse omnino nequeunt.

Itaque ultro concedimus, res non esse in se ipsis i. e.

in mente divina propterea, quod a nobis percipiantur,

si niodo reputetur, a nobis non omnia percipi, qualia

sunt in se ipsis.

Quod si quis contra haec omnia contendere velit,

lieri omnino posse, ut aliquid sit, quod a nu 11 a perci-

piatur mente, ex eo quaerere nobis liceat, quam pote-

statem sic verbo esse subjiciat. Nobis quidem est per-

svasissimum, eum nihil, quod jure probetur, ad haec

responsurum. Nam id diligenter est considerandum ^ ut

omuis hic tollatur dubitatio, si verbo isto nos homines

soli utimur, quo certum conscientiae nostrae modum ex-

primamus
,

quaeri sine absurda hallucinatione non posse,

nisi quid nobis, quorum est proprium, significet. At nos

certe aliquid esse dicimus, quatenus id percipimus, et

non esse, quatenus id non percipimus; ex quo omuis

usus sensusque verbi jam satis adparet.
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Ty om oss menniskor gäller det obestridligt, att tiugen

äro för oss, emedan och såvidt de af oss förnimmas,

och att de tvärtom icke äro för oss, emedan och såvidt

de af oss icke förnimmas; och detta måste äfven gälla

om hvarje annat förnimmande väsende. Sknlle man åter

*ned denna sats vilja uttrycka den meningen, att tingen

förnimmas af oss, emedan de äro / och för sig sjelfva,

men att de deremot icke äro i och för sig sjelfva, eme-

dan de förnimmas af oss, så är detta visserligen i och

för sig fullkomligt riktigt , men då det här är fråga om
olika förnimmelsesätt , hör denna anmärkning ej till sa-

ken. Ty ' vara i och för sig säges det som innehålles i

den gudomliga anden, af hvilken allt förnimmes i sin

sanning och sådant det är i och för sig; och det som

af -OSS menniskor förnimmes är antingen denna gudom-

liga andes perceptioner eller ock fenomener deraf, hvilka

utan de förra ej kunna hafva någon slags existens. Följ-

aktligen medgifva vi gerna, att tingen icke äro i och för

sig sjelfva d. v. s. i den gudomliga anden derföre, att

de förnimmas af oss, blott man dervid besinnar, att icke

allt af oss förnimmes, sådant det är i och för sig.

Skulle någon emellertid mot hela detta resonnement

vilja yrka, att någonting öfver hufvud kan vara, som

icke förnimmes af någon ande, så må det vara oss till-

låtet att spörja, livad han då menar med ordet vara.

Vi för vår del äro fullt och fast öfvertygade, att han

härpå icke skall kunna gifva uågot tillfredsställande svar.

Ty det är en omständighet, som man noga måste be-

sinna, på det att all tvekan i detta afseend-^ måtte upp-

höra , nämligen att om vi menniskor äro de enda , som
begagna detta ord för att dermed uttrycka en viss form

af vårt medvetande , så kan det ej utan det vildaste fan-

tasteri bli fråga om något annat, än hvad ordet betyder för

oss
, som ega att använda det. Men nu säga vi menniskor,

att något är, såvidt vi förnimma det, och att något icke

är, såvidt vi icke förnimma det; och härmed torde ordets

användning och betydelse vara tillräckligt belyst.
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Ceterum si quid non esse dicitur, id semper de

certo percipieudi modo est iiitelligeudum ; iiam ut de eo

loqui possimus, certo modo illud etiam sit sive percipia-

tur, necesse est. V. gr. triauguluiu quadrilaterum uon

est quidem ut vera perceptio, at est taineii ut exeinplum

repugnautiae
,

qiium eo sic utimur. Scilicet omnis error

inde exsistit, quod uon satis observamus, quo seusu quid

sit a nobis perceptum, sed alio re vera pereipimus , alio

nos percipere opinamur.

CAP. II.

De notione Entis.

Eutis nomen obtiuet, quidquid est, quateuus uiliil

praeterea in eo respicitur, quam quod est. Et quouiam

esse idem est atque percipi, Eqs idein et esse debet at-

que perceptum, ita ut his vocibus promiscue utamur.

Ex quibus sequitur, ut quot modis quid percipiatur,

totidem etiam sit, et quot modis sit, totidem etiam per-

cipiatur , etiamsi uou a meute uua et eadeiu , attameu

ab aliqua certe et diversis. Et quura sit modus perci-

piendi omnis aut perfectus et absolutus, aut imper^ctus

et relativus^), etiam eus omiie aut absolutum est aut

relät i v um, illud quidem si meus omnes determinatio-

ues ejus perfecte disceruit, lioc si uoii omnium aeque

sibi est couscia.

Quae cum ita siut, primum hoc facile iutelligitur,

meuti absolutae nulla esse eutia uisi absoluta, quateuus

') V. p. 40.
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För öfrigt om man talar om, att någonting icke är,

så måste detta alltid förstås om en viss form af för-

nimmande; ty för att vi må kunna tala om det, måste

det ock på visst sätt vara eller förnimmas, ^n fyrsi-

dig triangel t. ex. är visserligen ej till såsom en sann

förnimmelse , men är likväl till såsom ett exempel på
motsägelse, då vi använda den såsom ett sådant. All

villfarelse uppkommer nämligen derigenom, att vi icke

tillräckligt göra oss reda för, i hvilken mening någon-

ting af oss förnimmes; vi tro oss nämligen förnimma

någonting på ett sätt , under det vi i sjelfva verket för-

nimma det på ett annat.

ANDRA KAPITLET.

Om Väsendets heg7'epp.

Väsende benämnes livad helst som är, såvida ingen-

ting annat deruti afses , än blott att det är. Och eme-

dan vara är detsamma som förnimmas, måste äfven vä-

sende vara detsamma som det förnumna^ så att vi utan

åtskillnad kunna anväuda dessa uttryck.

Häraf följer, att ett föremål är i lika många for-

mer, som det förnimmes, och jemväl förnimmes i lika

många former, som det är, om också icke af ett och

samma medvetande, åtminstone af ett eller flera andra.

Och då hvarje form af förnimmande antingen är full-

komlig och absolut eller ofullkomlig och relativ^), så

måste ock hvarje väsende antingen vara absolut eller re-

latict, det förra nämligen, om anden fullkomligt urskiljer

alla sina bestämningar, det sednare, om han icke är lika

medveten om dem alla.

Häraf är för det första lätt att inse, att för den

absoluta anden finnas icke annat än absoluta väsenden,,

^
') Se sid. 41.
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quidem ad ipsam referuiitur, et ab ipsa percepta cousi-

derautur; nihil euim iion ea vere percipit et perfecte^).

Contra vero menti omni finitae iiulla sunt entia nisi

relativa i. e. magis minus ab absolutis diversa , ' quippe

quum ea omnes entis cujusque determinationes perfecte

non assequatur. Sin autem quaerimus, num entia haec

relativa, quae proxime exstant in meutibus iinitis, ita

ut . bisce sublatis , nulla omnino forent , etiani a mente

absoluta percipiautur, id quidem est affirmandum . quo-

niam et mentes omnes iinitae bujus sunt perceptiones.

Qiium vero ab hac omnia perfecte et absolute percipiau-

tur . ipsi ea sint absoluta , necesse est
,

quae sunt in

mentibus finitis relativa, quia haec ita, ut sunt re vera,

ab illa percipiuntur. In una mente et couscientia sui

absoluta omnes omnino modi percipiendi sunt conjuncti,

sua quisque absoluta cum veritate ac perfectione -) , id

quod ceteris omnibus non peraeque usu venire potest.

Deinde vero illud etiam constat, quod et superius-^)

est a nobis propositum, nihil percipi posse imperfecte et

relative, quin aliquid ei subsit perfecti et absoluti; ex

quo efficitur , ut ens quodque relativum non sit nisi ens

aliquod absolutum, imperfectius quodammodo perceptum.

Nam nisi illud in se ipso plura quaedam contineret,

quam quae in eo a mente tiuita actu percipiuntur, non

esset sane relative perceptum i. e. non esset, quod esse

aguoscitur, ens relativum. Quae quidem cum et per se

satis pateant, et jam phiribus sint disputata, hoc loco

in iis non amplius morabimur. Unum hoc addimus
,
quae

ratio est solis, qualis re vera est, ad speciem solis, quam

oculis videmus ferme sesquipalmariam , eandem fere esse ra-

') Y. p. 4fi. '') V. p. 10. ^) V. p. 42.
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såvida de nämligen refereras till honom och betraktas så-

som af honom förnämna; ty allt förnimmes af den ab-

soluta anden sannt och fullkomligt^). För hvarje änd-

lig ande gifvas deremot endast relativa väsenden d.

ä. sådana som mer eller mindre skilja sig från det ab-

soluta, alldenstund han icke kan fullkomligt uppfatta

hvarje väsendes samtliga bestämningar. Om vi nu fråga,

huruvida äfven den absoluta anden förnimmer dessa rela-

tiva väsenden, som närmast hafva sin tillvaro i de änd-

liga andarne och utan dem ej skulle finnas till, så må-

ste vi dertill svara ja, emedan alla ändliga anrlar ock

uto^öra hans förnimmelser. Men då allt af honom för-

nimmes '

fullkomligt och absolut, så måste livad hos de

ändliga andarne är relativt, för honom sjelf vara ab-

solut, emedan det relativa då förnimmes sådant det är

i- sin sanning. Endast i den absoluta anden och sjelf-

medvetandet äro alla former af medvetande förenade,

hvar och en med sin absoluta sanning och fullkomlig-

het-), något som icke i samma grad kan gälla med af-

seende på alla öfriga.

Vidare är gifvet, hvilket af oss redan här ofvan-^)

är framhållet, att ingenting kan förnimmas ofullkom-

ligt och relativt, utan att något fullkomligt och absolut

för detsamma ligger till grund , hvaraf följer, att hvarje

relativt väsende icke är annat än ett absolut på något

sätt ofullkomligare förnummet. Ty om detta föremål i

sig sjelf icke innehölle något mer än hvad det ändliga

medvetandet deri uppfattar, så vore det i sjelfva verket

icke relativt förnummet d. v. s. så vore det icke ett re-

lativt väsende, som det dock erkännes vara. Då nu

emellertid detta både är en i och för sig gifven sak, och

vi redan utförligare behandlat samma fråga, skola vi här

icke längre uppehålla oss dermed. Vi tillägga endast,

att i samma förhållande, som den verkliga solen står

till den halfalns breda bild af solen , som vi skåda med

') Se s. 47. 2) gg g^ i7_ 3) Se g^ ^43,
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tionem uuiversitatis eutium absolutorum ad nostrum hunc

mundum relativum
,

qui tempore et spatio determinatur.

Cujus exempli ope multis modis illustrari potest, qui iuter

utruinque genus entium intercedit habitus quasi et respectus.

Ut autem disputatio nostra de notione eutis universa

absolvatur, lioc loco illud repeteudum videtur, quod in

autecedentibusi) saepe est propositum, istam notiouem

haud diversam esse a uotione perceptionis. Etenim hoc

nos urgemus et conteudimus, nihil quidquam esse et per-

cipi praeter menteni ac pereeptionem , vel potius nihil

esse et pereipi, quod nou sit perceptio; nam et mens

ipsa sibi perceptio est, si sese ut conscientiam sui et

uuitatem a modis, quibus est determinata, discernit. Oni-

niuo autem mens est non tantum haec una , sed om nia

etiam et totum, quippe quum sit et unitas in multitu-

dine et multitudo in unitate; uam et in omnibus inest

ut unitas, et onmia in se complectitui* ut totalitas. Ita-

que ipsa rectissime dicitur non percepta, sed percipiens;

nam percepta sibi non est, nisi in et una cum percep-

tionibus suis, in quibus sese ut unitatem a multitudine —
ut determinatum a determiuante distinguit.

Quae ut probentur, jam hoc fundamenti loco poni-

mus, quod et satis per se est perspicuum, aliquid esse

non posse in alio , nisi item et sit , et aliquid sit in Se

ipso. Nam illud ipsum Esse in alio relationem quan-

dam ad aliud continet; quare, si alterum esset in se ipso

absolute nihil, alterum in relatione esset ad absolute ni-

hil i. e. in nulla esset relatione
,

quod hypothesi repug-

nat. Quod si ens omne, ut in mente sit et percipiatur^

In se ipso item et esse et aliquid esse opoi-tet, sequitur,

') Conf. p. p. 20—28.
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våra ögon, ungefär i samma förhållande står ock totali-

teten af de absoluta väsendena till denna vår relativa, af

tid och rum bestämda verld. Medelst detta exempel kan

man på mångfaldigt sätt belysa den olika karakteren

hos de båda slagen af väsenden och deras förhållande.

För att nu vår framställning om väsendets allmänna

begrepp må bringas till slut, synes det vara skäl att

här erinra om hvad vi i det föregående^) ofta anfört,

att ingen skillnad eger rum mellan detta begrepp och

begreppet förnimmelse. Vi yrka och fasthålla nämligen,

att ingenting annat är och förnimmes än anden och

förnimmelsen, eller rättare att ingenting är och förnim-

mes, soin icke är förnimmelse; ty äfven anden är för-

nimmelse för sig sjelf, såvida han urskiljer sig såsom

den sjelfmedvetna enheten från de former, hvari han är

bestämd. Men anden är i sjelfva verket icke blott en-

het, utan ock derjemte allhet och det hela, alldenstund

han är både enhet i mångfald och mångfald i enhet, ty an-

den är både närvarande i alla bestämningarne såsom enhet

och omfattar dem alla i sig såsom totalitet. Derföre kal-

las han alldeles riktigt förnimmande, icke förnummen, ty

förnummen är han af sig sjelf endast i och med sina för-

nimmelser, i hvilka han urskiljer sig såsom enhet från

mångfalden — såsom det bestämda från bestämningarne.

Såsom grund för detta påståendes giltighet lägga vi

den redan i och för sig sjelf klara satsen, att ingenting

kan vara hos ett annat , om det icke tillika är och är

något i och för sig sjelf. Ty just att vara hos ett annat

innebär en viss relation till ett annat; hvadan om det

ena vore i och för sig absolut ingenting, det andra

skulle stå i relation till absolut ingenting d. v. s. icke stå

i någon relation , hvilket strider mot antagandet. Om
nu hvarje väsende för att vara och förnimmas uf anden,

med nödvändighet måste vara och vara något i pch för

sig sjelf, så följer, att det äfven måste förnimmas i och

') Jfr. sid. 21 — 29.
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ut etiam in se ipso percipiatur, quum significatio utrius-

que verbi sit eadem. Lt autem percipi iu se ipso pos-

sit, a se ipso etiam percipiatur, uecesse est; uam si uou

perciperetur nisi ab alio, nec esset uisi iu alio, icleoque

non in se ipso, quod tamen esse oportet. Et quia uiliil

a se ipso percipi potest, nisi sui sibi sit conscium et

forma vitae, ex bis denique ea cogimus et obtinemus,

quae argumentatione bac petimus, primum ut omnia in

se et sibi siut viventia et sui conscia i. e. mentes; tum

ut, si praeterea ad mentem quandam referautur, eamque

determinent , etiam hujus sint perceptiones. Nam omnis

perceptio forma est vitae et conscientiae sui, qiiae tan-

quam determinatio ad mentem quandam refertur.

Ceterum, ut baec minus mira videautur, etiam atque

etiam est reputandum, hoc loco non postulari, ut ab"quid

plane idern sit in alio, atque in se ipso, nisi forte aliud

illud aut mens ipsa absoluta est , aut certe mens relativa

majoris alicujus perfectionis. Ita minime quidem necesse

est, bominem quemque item plane esse in mente divina

vel alia quacumque, ut in sua ipsius; quod nisi ita esset,

nulla omnino föret distinctio inter ens absolutum et rela-

tivum. Neque recte quis opinetur, eam argumenti nostri

esse sententiam, ut v. gr. lapis vel aliud quiddam ejus-

dem geueris vita et conscientia sui gaudeat. Etenim,

quoad lapis est, ita in nostra tantum est mente nostrae-

que conscientiae modus, in quo nihil aut non multum

vitae nos depreliendimus. Id autem non impedit
,
quomi-

nus isti modo seu formae aliquid subsit, quod, si vere

perci])iatur , mentibus seu viribus vivis constet,' licet no-
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för sig sjeif, emedan båda ordens betydelse är densamma.

Men för att kunna förnimmas i ocii för sig sjelf, måste

det äfven förnimmas af sig sjelf; ty om det endast skulle

förnimmas af ett annat, skulle det endast vara i och för

ett annat ocli sålunda icke vara i och för sig sjelf, så-

som det likväl måste vara. Och emedan ingenting kan

förnimmas af sig sjelf. såvida det icke är sjelfmedvetet

och en form af lif, så komma vi på dessa grunder slut-

ligen fram till den slutsats, som vi med denna argu-

mentation åsyftat, nämligen att först och främst allting

är i sig sjelf och för sig sjelf lefvande och sjelfmedvetan-

de d. v. s. andar , och för det andra att , såvida dessa

tillika refereras till ett förnimmande subjekt och bestäm-

ma detsamma , de ock äro dess förnimmelser. Ty hvarje

förnimmelse är en form af lif och sjelfmedvetande, hvil-

ken refereras såsom bestämning till en ande.

För att nu detta resultat ej må taga sig alltför be-

synnerligt ut, måste man noga erinra sig, att vi här

icke begära, att någonting för ett annat skall vara helt

och hållet lika med hvad det är i och för sig sjelft, så-

vida icke detta andra antingen är den absoluta anden

sjelf eller åtminstone en relativ ande af någon större full-

komlighet. Sålunda är det ingalunda någon nödvändig-

het, att en menniska är i och för den gudomliga anden

eller för någon annan fullt densamma, som hon är i

och för sin egen ande; ty vore detta förhållandet, skulle

alls ingen skillnad förefinnas mellan det absoluta och

relativa väsendet. Också är det en origtig föreställ-

ning, att vårt påstående skulle innebära^ att t. ex.

en sten eller någonting dylikt skulle vara begåfvad

med lif och sjelfmedvetande. Ty såsom sten är han

blott i vår (förnimmande) ande och en form af vårt

medvetande, i hvilken vi finna föga eller intet lif.

Det hindrar emellertid icke, att för denna modus eller

form ligger någonting till grund, som förnummet i sin

sanning utgöres af andar eller lefvande krafter, om ock
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strå potestas et mensura percipiendi illuc nou penetret.

Sic certe species solis sesquipalmaria. quae nostra est

illius intuendi ratio, liaud inipedit, ne aliquid ei subesse

existimetur
,
qnod re ipsa sit mnlto et majus et alind.

CåP. III.

De unitate perceptionis et percepti.

In capite superiori uno modo directo demoustravimus
,

nihil a mente percipi eique adeo esse nisi pereeptiones.

Cum autem argumentationes indirectae saepe aliquanto

plus valeant ad persuadendum , etiam nonnullas
,

quae

hujus sunt generis, in medium jam afferemus.

Primum igitur hoc constat, ut res quaedam a mente

percipiatur, eam in aliqua esse debere relatione ad hujus

conscientiam sui , ideoque etiam aliquid habere cum hac

commune. Quaeritur autem, quid v. gr. corpori coni-

mune esse existimetur cum mente et conscientia sui?

Certe nihil corporei, quum mens vita et conscientia sui

contineatur, neque in se quidquam, quod non hujus sit

generis, habeat. Corpus autem e contrario vitam et con-

scientiam sui in se habere potest — tanquam internam

suam essentiam et veritatem, etiamsi haec, quum modis

innumeris sit determinata, et propterea a mente finita

imperfecte percipiatur, huic ita in contrarium abeat, ut

tantum sub corporis specie ei sese praesentem sistat. Certe

nemo negaverit, nos mente nostra in interiora corporis

non introspicere , sed tum in toto, tum in partibus su-

perficiem modo attingere.

Deinde illud etiam lioc loco pertractemus argumen-

tum, quo usi jam sumus in Libro primo, nihil esse om-
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vår förmåga ocli vårt mått af förnimmande icke tränger

så långt. Så utgör visst icke den halfalns breda bilden af

solen, som är vårt sätt att uppfatta henne, något hin-

der för det antagandet , att till grund derför ligger nå-

got annat, som i verkligheten är betydligt större och i

flera afseenden annorlunda beskaffadt.

TREDJE KAPITLET.

Om förnimmelsens och det förnumnas enhet.

I föregående kapitel hafva vi anfört ett direkt bevis

för vårt påstående, att endast förnimmelser förnimmas

af anden och således också äro för honom. Då emeller-

tid de indirekta bevisen ofta skänka mera öfvertygelse
,

skola vi nu anföra några sådana.

Först och främst är nu gifvet, att för att någonting

skall förnimmas af anden, måste det stå i någon rela-

tion till hans sjelfmedvetande och sålunda äfven hafva

något med honom gemensamt. Men då kan man t.

ex. fråga, livad gemensamt en kropp kan sägas hafva

med anden och sjelfmedvetandet. Tydligen icke något

kroppsligt, då anden utgöres af lif och sjelfmedvetan-

de och icke innehåller i sig något dermed olikartadt.

Kroppen kan deremot i sig innehålla lif och sjelfmed-

vetande — såsom sitt inre och sanna väsende, om ock

detta, enär det har oändligt många bestämningar och

just derföre af en ändlig ande förnimmes ofullkomligt
,

förvandlar sig till hans motsats till den grad, att det

för honom framträder endast under form af kropp. Sä-

kerligen lärer ingen neka, att vi med vår ande icke

förmå att blicka in i kroppens inre, och att vi så väl

i afseende på det hela som delarne endast kunna kom-
ma åt ytan.

Vidare vilja vi äfven här grundligare genomföra det

argument, som vi redan i första afdelningen användt.
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nino posse extra mentem, aut extrinsecus qnasi in eam

inferri, sed omnia in ea inesse saltem poteutia, ueque

nisi in ipsa ei explicari, siquidem ea sibi ipsi se expli-

cet. Etenim cum voces extra et inträ relationes et loca

significent in spatio, nullius plane sunt usus , nisi ad fi-

guras et res corporeas referantur, quippe quas solas in

spatio deprehendimns. Qiiae cum ita sint. fieri non po-

test, ut etiam ad mentem istae voces transferantur
,
quin

multa inde exsistant absurda. V. gr. ut aliquid esse

possit extra mentem, haec sit in alia spatii parte, ne-

cesse est, ideoque vicissim extra illud: ex quo sequitur,

ut mens aut certam spatii mensuram occupet, aut puncti

instar in certo loco sit. Quis autem de vita et con-

scientia sui dixerit, eam v. gr. certam habere longitu-

dinem aut latitudinem aut altitudinem. aut certis pedibus

ab hac vel illa re distare?

Quaerendum autem hoc loco videtar. quid tandem

causae sit, cur de rebus extra nos positis loquamur, et

cur plurima pars hominum huic realismo tam pertinaciter

adhaereat. Scilicet multitudo, utpote quae mente minus

est exculta, rerum seusibus subjectarum maxime sibi est

conscia, easque idcirco maxime veras et reales esse opinatur.

In harum autem rerum universitate unusquisque nostrum

et se ipsum et alios sub forma percipit corporea. C[\io

fit, ut in illa quidem suum cujusque corpus, quod coram

intueri lieet, totius bominis instar obtineat, et propriam

illius personam repraesentet. Quod dum quis sequitur,

idque nos omnes facimus saepissime, quia in rebus ex-

ternis ut plurimum versamur, idem de rebus extra et

circum se positis sine raagno quodam errandi periculo

loquitur. Facile autem patet. id nisi sensu relativo

non esse intelligendum, quod subtilius de rebus dispu-

tanti praecipue observandum est. Etenim cui sola mens



79

att öfverhufvud taget ingentiug kan finnas utorn anden,

eller utifrån liksom införas deri, utan att allt finnes der

åtminstone potentielt och endast utvecklas i och för ho-

nom sjelf, såvida han utvecklar sig för sig sjelf. Ty då

orden utom och inom beteckna relationer och orter i rum-

met, hafva de betydelse och användning, endast såvida

de refereras till figurer och kroppsliga ting, såsom de

enda, hvilka af oss förnimmas i rummet. Då så är,

kunna icke dessa uttryck öfverflyttas på anden , utan att

derigenom en mängd orimligheter måste uppstå. För att

t. ex. någonting skulle kunna vara utom anden, måste

den sednäre nödvändigt vara på ett annat ställe i rum-

met och sålunda i sin ordning vara utanför det förra;

hvaraf skulle följa, att anden antingen upptoge en viss

titsträckning i rummet eller ock vore liksom en punkt i

ett bestämdt rum. Men hvilken säger väl om lifvet och

sjelfmedvetandet, att det t. ex. har en viss längd eller

bredd eller höjd , eller att det är på så och så många
fots afstånd från det eller det föremålet.

Här torde det emellertid vara skäl att undersöka an-

ledningen till, att vi tala om ting atom oss, och att de

flesta menniskor så envist vidhålla denna realistiska upp-

fattning. Den stora mängden är nämligen, såsom min-

dre utvecklad till förståndet . mest medveten om de sin-

liga tingen och anser derföre dem såsom mest sanna och

verkliga. Men i denna sinliga verld förnimmer en livar

af oss både sig sjelf och andra menniskor under kropps-

lig form, hvadau här hvars och ens kropp, som man
kan se framför sig, blir en afbild af hela menniskan

och representerar hennes egentliga personlighet. Då man
ställer sig på denna ståndpunkt — och det göra vi alla

vanligtvis, emedan vi för det mesta lefva i det yttre —
så kan man utan synnerlig fara för missförstånd tala

om ting utom och omkring oss. Men klart är, att detta

endast bör fattas i relativ mening, hvarpå isynnerhet

den bör gifva akt, som vill tränga djupare i tingens vä-

sende. Ty den, som fattar anden ensam såsom sitt sanna



80

verum est Ego, ei et suum ipsius eorpus et ceterae

res externae
,

quae vocantur , in sola sunt meute
,

quo-

niam ab ea percipiuntur. — Praeterea omues Idealismum

fugimus eum, qui dicitur subjectivus, ex quo omuia,

quae percipiuntur , non nisi pro mentis ipsius phantas-

matis habentur. Qui v. gr. ad alium loquitur, ejus

etiam magnopere interest, ut alter ille aeque persona et

suus sit, atque ipse, neque ei sufficit, ut tantum ad

suum phantasma loquatur. Itaque jure meritoque ab

istiusmodi Idealismo abhorret, neque nos ii sumus, qui

patrocinium '!'ejus suscipiamus. Longe autem alia ratio

est Idealismi absolut i, ex quo omnia in nostra quidem

sunt mente, quatenus a nobis percipiuntur, sod tameu

et aliquid obtinent, quod ipsis sit proprium et suum, si

quidem vita gaudent et conscientia sui. Nani ex hac

quidem ratione a nobis non dependent alia, quam teni-

pus et spatium, quaeque iis determinantur, cujus generis

sunt numeri et figurae et corpora cum suis determina-

tionibus, itemque imaginationes et notiones, quibus ista

omnia concipimus. Haec etiam ut talia in nostra meute

consistunt; quamquam et iis aliquid subest absoluti et sui
,

ita ut pro meris phantasmatis minime habeantur.

Ceterum si spatium a nobis percipitur, ideoque in ali-

qua est relatione ad nostram mentem ac conscientj^m,

id quoque aliquid cum hac commune habeat, oportet. Qui-

bus ita, ut par est, animo perpensis, cognoscere fortasse

poterimus, quaenam sit vera vis et natura spatii. Est

id quidem, ut nostra fert sententia, nihil aliud nisi cou-

scientiae nostrae unitas in perceptionum suarum multitu-

dine, qualis quidem ea a nobis percipitur tanquam phae-

nomeuon et in contrarium sui aliquatenus mutata. Quem-

admodum enim conscientia sui ut unitas et prima deter-

minatio in omnibus inest perceptionibus , ita spatium
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öfriga så kallade yttre tingen ej äro annorstädes än i hans

ande, emedan de förnimmas af honom. — För öfrigt må-

ste vi alla taga oss till vara för den så kallade subjek-

tiva idealismen, enligt hvilken allt, som vi förnimma,

icke anses vara någonting annat än andens egna fik-

tioner. För den, som t. ex. tilltalar en annan, är det

ju af största vigt, att den tilltalade är lika mycket per-

son och ett lika sjelfständigt väsende, som han sjelf,

och icke är han nöjd med att tala till ett blott foster

af sin fantasi. Med rätta hyser man ingen sympati för

detta slags idealism, och icke höra vi till dem, som vilja

göra sig till dess målsmän. Helt annorlunda förhåller

det sig med den absoluta idealismen, enligt hvilken vis-

'serligen allt är i vår ande, såvidt det af oss förnimmes,

men tillika innebär något som är egendomligt och sjelf-

ständigt, såvida det är delaktigt af lif och sjelfmedve-

tande. T}^ hvad som enligt denna åsigt beror af oss
,

ar ingenting annat än rummet och tiden och allt som
af dem bestämmes, såsom t. ex. de arithmetiska talen,

£gurerna , kropparna med deras bestämningar , äfvensom

de föreställningar och begrepp, i hvilka vi fatta allt

detta. Ty såsom sådana hafva de sin tillvaro i vår ande,

om ock något absolut och sjelfständigt ligger till grund

äfven för dem, så att man ingalunda får betrakta dem
såsom idel fantasier.

För öfrigt om rummet förnimmes af oss och sålunda

står i någon relation till vår ande och vårt medvetande,

så måste båda hafva något gemensamt. Ett noggran-

nare aktgifvande härpå torde måhända leda oss till in-

sigt i rummets sanna natur och väsende. Enligt vår

åsigt är nämligen rummet ingenting annat än vårt med-
vetandes enhet i mångfalden af sina förnimmelser, så-

vidt denna enhet af oss förnimmes såsom fenomen och

i viss mon förvandlad till sin motsats. Ty liksom sjelf-

medvetandet såsom enhet och första bestämning ingår i

alla förnimmelser, så ingår rummet på samma sätt i

6.
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modo eodem inest in omnibus rebus vel perceptionibus
^

quae dicuntur externae. Et quemadmodum illa oniuia

omnino in se contiuet et complectitiir , ita hoc omnia

phaenomena externa in se cömprehendir. Atque hane

comparationem pluribus persequi licet, quoniam, quae

ratio est conscientiae sui ad omnes omuino perceptiones
,

eadem est ratio spatii ad omnes res externas sen per-

ceptiones sensus. Eademque, mutatis mutandis , etiam

de tempore dici possunt; nam et hoc nihil est nisi con-

scientia sui, qualis in perceptionibus sibi succedentibus

percipitur. Verum baec obiter tantum attigisse sufliciat.

Duo igitur bactenus tractavimus argumeota, ex qui-

bus indirecte colligitur, mentem nihil percipere, quod

non sit perceptio. Verum et aliud peti potest ex vi et

natura orationis humanae, quippe qua duce eodem revol-

vimur. Quum enim, ut per se patet, ea omnis a no-

stra mente proficiscatur , et praeter ea, quae in hac in-

sint, nihil re vera exprimat, sequitur, ut verbis nihil

aliud significare possimus, quam quod in nostra sit mente

ideoque et nostra sit perceptio. At verba nos facimus

de Deo, de nobismet ipsis, de natura, cett.; haec igitur

in nostra sint mente, necesse est, quamquam et in se

ipsis, si sui sibi sint conscia. Neque vero adversus haec

recte quis opposuerit , nostras perceptiones forsitan - esse

rerum imagines, et idcirco, dum illas verbis exprimimus,

mediate etiam res ipsas significari. Si enim verum esse

conceditur, nostra oratione nihil nisi nostras perceptiones

exprimi et indicari
,
per eam quidem alia quaedam prae-

terea significare non rectius existimemur, quaiji existi-

metur alia praeter imagines v. gr. hominum ostendere is,

de quo jam sit in confesso, eum nisi imagines ostendere

non posse. Praeterea hoc loco in mentem revocata vo-
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alla ting eller förnimmelser , som kallas yttre. Och lik-

som det förra öfverhufvud i sig innehåller och omfattar

allt, så innefattar det sednare i sig alla yttre fenomen.

Och denna jemförelse kan man fullfölja ännu längre, ty

såsom sjelfmedvetandet förhåller sig till alla förnimmel-

ser öfverhufvud, så förhåller sig rummet till alla yttre

ting eller alla sinliga förnimmelser. Detsamma kan med

tillbörliga förändringar äfven sägas om tiden, ty den är

heller ingenting annat än sjelfmedvetandet, sådant det

fattas i sina på hvarandra följande förnimmelser. Det

torde emellertid vara tillräckligt att endast i förbigåen-

de antyda detta.

Härmed ha vi sålunda anfört tvenne bevis, af hvilka

indirekte framgår, att anden icke förnimmer någonting,

som icke är förnimmelse. Ännu ett skäl kunna vi hemta

från det menskliga språkets natur och väsende, som drif-

ver oss till samma antagande. Då nämligen språket, så-

som tydligt är, i sin helhet framgår ur vår ande och i

sjelfva verket icke uttrycker någonting annat än det,

som ligger i honom, så följer deraf, att vi icke kunna
uttala annat än hvad som utgör vår andes innehåll och

således är vår förnimmelse. Nu tala vi om Gud, om
oss sjelfva, om naturen, o. s. v., följaktligen måste

dessa föremål vara i vår ande, ehuru de äfven äro i

och för sig sjelfva, för så vidt som de äro sjelfmedvetna.

Häremot kan ingalunda med skäl invändas, att våra

förnimmelser måhända äro bilder af tingen, och att der-

före, när vi uttrycka dessa bilder med ord, äfven sjelfva

tingen medelbart betecknas. Ty om vi, efter att ha gjort

det medgifvandet , att endast våra förnimmelser kunna i

språket uttryckas och betecknas, ändock ville anse, att

någonting annat tillika genom språket betecknades, så

vore detta lika orimligt, som att påstå, att den person,

om hvilken man medgifvit, att han endast kan förevisa

bilder t. ex. af menniskor, skulle kunna förevisa någon-

ting annat och mer än bilder. Dessutom vilja vi här
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lumus, quae supra^) cle causis distiuctionis illius inter

perceptionem et rem perceptam exposuiinus , ex quibus

cognoscere licet, quam parum recte res sensibus subjectae

pro perceptionibus nou habeautur, quamvis alius cujus-

dam sint geueris, quam quae cogitando aut iruagiuaudo

percipiantur. Omniiio autem vulgaris ista opiiiio, qua

perceptiones nostrae pro rerum imaginibus habeutur , sa-

tis jam refutata est a Berkeleyo, quem, ue lougiores si-

Dius, Lectores consulere jubemus. Duo tantum iii hoc

Pbilosopho reprebeudenda nobis videutur, quae obiter bic

significentur
,
primum quod meutes statuerit a Deo iu

tempore creatas et extra se positas, quemadmodum et

antea Leibnizius; deiude quod perceptionibus sensuum uul-

lam subjecerit substautiam veram et absolutam, cujus il-

lae essent pbaeuomeua. Nam sic factum est, ut ueque

Realismi, neque Idealismi subjectivi errores ac difficul-

tates effugeret.

Deuique vero et aliam iustituemus argumentatiouem

,

ex qua veritas enuntiatiouis uostrae etiam facilius, ni

fallimur, quam ex ceteris, elucebit. Pouamus eus quod-

dam cert<j aliquo modo esse in se ipso, idenique a meute

quadam finita percipi aliqua ex parte imperfectius. Ita

quidem illud buic magis minus aliud ac diversum vide-

bitur ab eo, quod est re vera, vel huic speciem ^i of-

feret ejusmodi, quod magis minus ab ipso differat. x\t-

que haec species, ut facile intelligitur , cum sit a vero

ente diversa, tota quideni esse non potest nisi (perceptio)

in ea mente, a qua ens illud imperfecte percipitur. Iteni-

que ea erit tanto minus ab illo ente diversa, quauto mi-

nus imperfecte mens illud percipit, quippe quum omnis

') Conf. p. p. 22— 28.
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åter hafva erinrat om hvad vi ofvan') framställt rörande

anledningarne till skillnaden mellan förnimmelsen och det

förnumna, hvaraf man kan inse det oriktiga i att icke

erkänna de sinliga tingen såsom förnimmelser, om de

ock äro af annat slag än tänkandets ocli inbillnings-

kraftens perceptioner. Föröfrigt har den temmeligen ut-

bredda åsigt , som anser våra förnimmelser såsom bilder

af tingen, redan blifvit tillräckligt vederlagd af Berkeley,

till hvilken vi för korthetens skull hänvisa våra läsare.

Endast tvenne anmärkningar anse vi oss här i förbi-

gående böra göra mot denne tänkare: den första är, att

han, liksom redan förut Leibnitz, antagit, att de förnim-

mande väsendena blifvit af Gud skapade i tiden och

ställda utom hvarandra; den andra, att han såsom grund

för sinnesförnimmelserna icke antagit någon sann och

absolut substans, af hvilken de förra skulle vara feno-

men. Ty härigenom undgick han i sjelfva verket hvar-

ken Realismens eller den subjektiva Idealismens villfa-

relser och svårigheter.

Slutligen vilja vi anföra ännu en argumentation,

hvarigenom vi hoppas , att sanningen af vårt påstående

ännu lättare än genom de ofvan anförda bevisen skall

träda i dagen. Låt oss antaga, att ett väsende är på
ett bestämdt sätt i och för sig sjelf, och att det af en

ändlig ande förnimmes i någon mon ofullkomligt. I så-

dan händelse skall det förstnämnda visa sig för den sed-

nare såsom mer eller mindre annorlunda och olikt mot

hvad det är i sin sanning, eller för honom förete ett ut-

seende, som mer eller mindre afviker från dess ursprung-

liga beskaffenhet. Men, såsom man lätt finner, kan

denna företeelse, enär den är det verkliga väsendet olik,

i sin helhet icke vara till annat än (såsom en förnim-

melse) i och för den ande, af hvilken det ifrågavarande

väsendet förnimmes ofullkomligt. Likaså skall denna

företeelse desto mindre skilja sig från sitt sanna vara, ju

mindre ofullkomligt detta af anden förnimmes, enär hela

') Jfr. s. 23-29.
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diversitas ejus ex hiijus imperfectione oriatur. Quae cum

ita sint, fieri necesse est, ut si meutis illius facultas

percipiendi usque crescere statuatur, douec ad absolutam

demuin accedat perfectionem , etiam species seu perceptio

illa minus miuusque fiat ab ipso eute percepto diversa
,

donec tandem, omni dilferentia evanescente et sublata,

in unum plane idemque cum eo abeat. Et tamen ea vel

in hac sua cum ente percepto absoluta unitate vim et

naturam perceptionis haud deponet, sed usque in meute

permauebit; id quod diligentissime est observaudum
,
quo-

niam hinc omnis nostra de ente et perceptione sententia

illustrari pariter ac demonstrari potest.

Primum enim, si quid a mente quadani percipitur

absolute et quale est in se ipso, id absolute unum idem-

que erit cum meutis illius perceptione, quemadmodum

jam vidimus. Tum inde sequitur, ut omnia in se et

vere considerata necessario sint mentis absolutae percep-

tiones, neque vere intelligantur, nisi quatenus ut tales

percipiantur , adeo ut vere aliquid percipere idem sit at-

que aliquid modo eodem, quo mens absoluta, percipere.

Porro si quid imperfecte percipitur a mente quadam fi-

nita, id liuic aliud quidem esse, necesse est, quam quod

est re vera et in se ipso, neque tamen aliud absolute,

sed relative tantum seu magis minus, prout magis mi-

nus imperfecte percipitur. Nimirum unum idemque id esse

intelligitur etiam cum hujusce mentis perceptione, quoad

haec est perfecta, neque nisi respectu ceterorum ab ea

diversum. Denique ne ens absolutum quidem esse re

vera potest extra mentem finitam, quoniam, ut maxime

ab ea percipitur vere, ita et maxime idem est ac hujus

perceptio, minimeque ab hac diversum. Speciem tantum
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skiljaktigheten uppkommer genom den sednares ofullkom-

lighet. Häraf följer, att om denna andes förnimmelse-

förmåga antoges kunna stegras ända till dess hon upp-

nått absolut fullkomlighet, så skulle äfven företeelsen

eller förnimmelsen allt mindre skilja sig från sjelfva det

förnumna väsendet, till dess omsider åtskillnaden helt

och hållet upphäfdes och försvunne, och båda samman-

fölle till ett. Men äfven i denna sin absoluta enhet med

det förnumna väsendet skall förnimmelsen dock ej af-

kläda sitt väsen och natur af förnimmelse, utan stän-

digt förblifva såsom sådan hos anden; hvilket noga bör

observeras, emedan hela vår åsigt om väsendet och för-

nimmelsen härigenom på en gång kan vinna sin belys-

ning och sin bevisning.

Ty först och främst, om någonting af en ande för-

Tiimmes absolute eller såsom det är i sig sjelf, så måste

det, som vi redan sett, vara absolut identiskt med denna

andes förnimmelse. För det andra följer deraf, att alla

väsenden betraktade i och för sig och i sin sanning med

nödvändighet äro den absoluta andens perceptioner ,
och

vidare att de icke uppfattas i sin sanning, såvida de icke

förnimmas såsom sådana, så att det att förnimma nå-

gonting sannt är alldeles detsamma, som att förnimma

det på samma sätt , som den absoluta anden. Vidare

om någonting förnimmes ofullkomligt af en ändlig ande,

så måste det för honom visa sig såsom ett annat, än det

i sin sanning eller i sig är, men likväl icke såsom nå-

got absolut annat, utan endast relativt d. v. s. mera el-

ler mindre, alltefter som det förnimmes mer eller mindre

ofullkomligt. Det förnumna befinnes nämligen vara iden-

tiskt äfven med nämnde andes förnimmelse, såvidt denna

är fullkomlig , och endast med afseende på dess öfriga mo-

menter skild från henne. Slutligen kan ej ens det ab-

soluta väsendet i sjelfva verket vara utom den ändliga

anden, ty ju sannare det af honom förnimmes, desto

mera är det identiskt med hans förnimmelse, och desto

mindre är det skildt från denna. Under formen af ett
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ei offert contrarii seu externi, qiiamdiu et quateuus im-

perfecte ab ea percipitur. Jam igitur causam videmus^

cur quaedam entia nobis sint externa seu in spatio, cur

partem rei cujusque melius mente asseqnamur, quam to-

tum, cur uobis haec pars in pereeptionem abeat veriorem

i. e. vel in imaginationem vel in cogitationem etc.

Haec ad propositum nostrum probandum jam suffi-

ciant. Plura si quis desideret, adeat Platonem et Neo-

platonicos, itemque Leibnizium, Berkeleyum et ceteros

Tdealismi recentioris auctores.

CÅP. IV.

2Je proprietatihiis quihusdam entis ahsoluti.

Priusquam ulterius progredimur , eas liic indicabimus

proprietates genericas, quibus a genere entium relativo-

rum genus entium absolutorum omne distiuctum est.

Sunt hujus generis entia, ut ipsa denominatio eorum.

declarat, primum quidem non relativa, sed absoluta,

Quod cum per se intelligitur, id unum jam nostrum est,,

demonstrare, quae potestas bis vocibus sit subjecta, et

quae inde colligi possint. Absolutum igitur id esse di-

citur, quod est ab aliis omnibus solutum quasi ac inde-

pendens, et omnia, quae Esse suum constituant, in se

ipso continet. Hinc absolutum idem est atque perfec-

tum, cui nibil nec addi nec adimi potest, quin aut in

aliud ens sui generis , aut in aliud omnino genus transeat.

Quorum utrumque in entia absoluta cadere , necesse est ,

cum neque uUa ex parte imperfecte, neque nisi qualia

sint in se ipsis, percipiantur. Contra ea entia relativa

neque a ceteris omnibus sunt soluta, neque omnibus nu-
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motsatt och yttre ter det sig för honom endast så länge

och så vida det af honom förnimmes ofullkomligt. Här-

med inse vi således skälet, hvarföre vissa föremål äro för

oss yttre eller i rummet, hvarföre vi bättre uppfatta en

del af ett föremål än det hela, hvarföre en sådan del

blir en sannare förnimmelse hos oss, vare sig föreställ-

ning eller begrepp, o. s. v.

För vårt ändamål kan det anförda vara nog. Ön-

skar någon flera skäl, så hänvisa vi honom till Plato

och Neoplatonikeaia, så ock till Leibnitz, Berkeley och

den nyare Idealismens öfriga representanter.

FJERDE KAPITLET.

Om nåara det absoluta väsendets attributer.
t/

Innan vi fortgå längre, skola vi här angifva de ge-

nerella bestämningar, hvarigenom de absoluta väsendena

skilja sig från de relativa.

Väsendena af förra slaget äro , såsom sjelfva deras

namn tillkännagifver, för det första icke relativa, utan abso-

luta. Då nu detta förstås af sig sjelf, inskränker sig vår

uppgift till att visa, hvilken betydelse tillkommer dessa

uttryck, och hvad af denna deras betydelse följer. Med
absolut förstå vi det, som är liksom skildt från (ab aliis

solutum) och oberoende af allt annat och i sig sjelf inne-

håller allt, som konstituerar sjelfva dess vara. Häraf föl-

jer, att absolut är detsamma som fullkomligt, hvartill

ingen bestämning kan läggas, och hvarifrån ingen heller

kan tagas, utan att det antingen öfvergår till ett annat

väsende af samma slag eller ock till ett väsende af annat

slag. Hvarken det ena eller andra är möjligt med af-

seende på de absoluta väsendena, alldenstund de icke för-

nimmas i något afseendo ofullkomligt eller annorlunda än

de i sig sjelfva äro. Deremot äro de relativa väsendena

ingalunda oberoende af alla öfriga, ej heller i alla af-
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meris perfecta; nam et, ut esse omnino possint, entia

desiderant, quae ipsis subsint, absoluta, et cum nou nisi

magis minus ad horum accedant veritatem, gradibus eo

respectu fere innumeris crescere et decrescere possunt.

Ex his ita explicatis etiam iutelligitur, entia absoluta

esse nou posse subjectiva et idealia et activa eo sensu,

ut sibi opposita habeant alia quaedam tanquam objectiva

et realia et passiva, vel contra; sed quidquid in iis est

subjectivum, idem etiam est objectivum, et sic in ce-

teris. Idemque tenendum de aliis oppositionum generi-

bus, quae in entibus relativis oceurrunt, quaeque prae-

terea tenipore et spatio non determinantur; nam quae

hujus sunt geueris ex istis omnino exclusa sunt.

Altera entium absolutorum proprietas ea est, qua fit,

ut haud determinentur tempore et mutatione, sed iu se

vere aeterna sint et immutabilia. Nam eus unumquod-

que est lioc ipsum et non aliud, quia est hoc modo, non

alio determinatum , et entia omnia absoluta aut uon suut

et percipiuntur ut talia, aut cum omnibus ac singulis

suis determinationibus percipiuntur. Ex quibus sequitur,

ea nisi uno modo esse et percipi nou posse i. e. aeterna

esse et immutabilia. Quod si quis dubitaverit, num ista

entia semper vel potius modo aeterno re vera percipian-

tur, sibi in mentem revocet, velimus, diligenterque con-

sideret, quae in Lib. I. Cap. V. de uecessitate mentis

absolutae sunt disputata. Omnino terapore et mutatione

determinantur solae mentes finitae, quaeque earum sunt

perceptiones imperfectae; in quibus cum non aeque per-

fecte omnes percipiuntur determinatioues , sed partim me-

lius partim deterius, aliae menti transeunt ab obscuri-

tate seu potentia ad actum et claritatem
,

quae sic ex-
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seenden fullkomliga; ty dels förutsätta de öfverhufvud för

sin tillvaro de absoluta väsendena, som utgöra deras

grund, dels kunna de, såvida de endast mer eller min-

dre närma sig de absolutas sanning, i detta afseende

intaga ett nästan oändligt antal högre eller lägre grader.

Af denna förklaring inses äfven, att de absoluta

väsendena icke kunna vara subjektiva, ideela eller aktiva

i den mening, att de såsom sin motsats skulle ha något

annat såsom objektivt, realt och passivt, eller tvärtom;

utan allt, som hos dem är subjectivt, är äfven objektivt,

o. s. v. Detsamma gäller äfven om alla öfriga slags

motsatser, som förefinnas hos de relativa väsendena, och

som dessutom icke äro beroende af tid och rum; t}^ alla

sådana motsatser äro helt och hållet uteslutna från de

absoluta väsendena.
' Det andra attributet, som tillkommer de absoluta vä-

sendena, är, att de icke bestämmas af tid och förän-

dring, utan äro i sig fullkomligt eviga och oföränderliga.

Ty hvarje väsende är just detta och icke något annat,

emedan det är bestämdt på detta och ej på något annat

sätt, och alla de absoluta väsendena äro och förnimmas

antingen icke såsom sådana, eller ock förnimmas de tillika

med hela mångfalden af sina bestämningar liksom med

hvar och en särskild. Häraf följer, att de endast på ett

sätt kunna vara och förnimmas, d. v. s. att de äro eviga

och oföränderliga. Om någon skulle hysa något tvifvel,

huruvida verkligen dessa väsenden alltid eller rättare

af evighet förnimmas, så må han i minnet återkalla

och närmare begrunda, hvad vi i första afdelningens

femte kapitel framställt angående den absoluta andens

nödvändighet. Af tid och förändring bestämmas öfver-

hufvud endast de ändliga förnimmande väsendena och

deras ofullkomliga perceptioner ; ty då hos dessa icke alla

bestämningar förnimmas lika fullkomligt, utan en del

bättre, en del sämre, så öfvergå somliga för medvetan-

det från dunkelhet eller potentialitet till aktualitet och

klarhet, och sägas sålunda uppkomma och utvecklas, me-
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sistere dicuntur et crescere, aliae contra ab aetu ad

potentiam devolvuntur
,

quae quidem decrescere et inter-

ire dicuntur.

Jam vero si entia absoluta nou sunt temporalia et

mutabilia, sequitur, ut nec sint praeterita aut futura,

nec oriantur aut intereant, nec crescant aut decrescant,

neque omnino ulla ejusmodi admittant praedicata, quae,

ut mente concipiantur , tempus et mutationem requirunt.

Tertia entium absolutorum proprietas hanc vim ha-

bet, ut non spatio et loco determinentur, sed absolute in-

corporea sint et spiritualia. Quod quidem facillime in-

telligitur, quum nou sint nisi mentes et perceptiones

,

de quibus, ut jam scripsimus, uemo umquam dixerit,

eas aut hic vel illic esse, aut aliquam spatii partem te-

nere. In spatio certe non reperimus nisi corpora, et

quae ad ea pertineant, quibus subsunt quidem illae men-

tes et perceptiones, tanquam aeternae earum substantiae,

in quibus tamen non, quales re vera sunt, percipiuntur.

Ceterum haec etiam intelliguntur ex iis, quae supra^)

docuimus de vi et ratione spatii rerumque externarum,

quapropter in iis demonstrandis non amplius versabimur.

Si vero entia absoluta non determinautur spatio et loco,

dicere baud licebit, esse eadem hic vel illic, continua vel

disjecta, longa, lata vel älta, composita vel divi^bilia,

propinqua vel remota, in motu vel in quiete, etc. quae,

ut mente concipiantur, spatium et locum tanquam de-

terminationes suas continent.

Denique hoc quoque entium absolutorum est pro-

prium, ut sint formae vitae et conscientiae sui absolutae.

') V. p. p. 80, 86.
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dau andra åter nedsjunka från aktualitet till potentiali-

tet, hvilka då sägas aftaga och förgås.

Om nu de absoluta väsendena icke äro underkastade

tid och förändring, så följer, att man om dem hvarken

kan predicera förfluten eller tillkommande tid, eller upp-

komst och förgängelse , tillväxt och aftagande , eller öf-

verhufvud några sådana predikater, som för sin uppfatt-

ning förutsätta tid och förändring.

Det tredje attribut, som vi tillägga de absoluta vä-

sendena, utsäger, att de icke bestämmas af rum och ort,

utan äro absolut okroppsliga och andliga. Detta inses

lätt, då de icke äro annat än andar och förnimmelser,

öm hvilka, såsom vi redan anmärkt, ingen lär kunna

påstå, att de äro här eller der, eller att de fylla någon

del af rummet. I rummet finna vi ej något annat än

kroppar och deras bestämningar, hvilka visserligen förut-

sätta dessa andar och förnimmelser såsom sina eviga sub-

stanser, utan att dock dessa i det kroppsliga förnimmas

såsom de i sin sanning äro. Föröfrigt framgår detta jem-

väl af hvad vi ofvan^) framställt om rummets och de

yttre tingens begrepp och betydelse, hvadan vi icke län-

gre behöfva uppehålla oss med något bevis härför. Om
således de absoluta väsendena icke bestämmas af rum och

ort, så kau man omöjligen säga, att de äro här eller der,

att de äro continua eller discreta, långa, breda eller höga,

sammansatta eller delbara, närmare eller fjermare, i rö-

relse eller i hvila, eller andra dylika predikater, som för

att begripas måste innehålla rum- och ort-bestämningar.

Slutligen hafva de absoluta väsendena äfven det at-

tributet, att de äro former af absolut lif och sjelfmed-

vetande och derföre absolut lefvande och sjelfmedvetande.

- ») Se sid. 81, 87.



94

ideoque absolute viventia suique conscia. Quod pluribus

hic persequi haud opus est
,
quam ex tota disputatione

superiori nullo negotio colligatur. Id modo monitum vo-

lumus, hinc sequi, omnia ejusmodi entia esse absolute

sua et libera et independeutia
,

qualia esse dicuntur,

quae in se sibique sunt. Quae autem in illis est vita

et libertas, ea est mentis divinae, iu qua una, quidquid

entis est absoluti , coutinetur. In ceteris euim mentibus

nihil est absolutum omnibus numeris, sed tantum magis

miuus, prout magis minus sese in illa mente percipiuut,

veraeque vitae suae in ea sibi sunt cousciae. Nam ut

maxime hoc assequuntur, ita maxime sese ipsas vere per-

cipiunt et absolute, veraeque libertatis suae sunt compotes.

Ceterum hoc Inco non est praetereundum , nullam

omnino mentem aliam melius percipere posse, quam se

ipsam, indeque fieri, ut nos homines nostro in muudo

nihil reperiamus , quod dignitate nos superet. Excipienda

forsan videatur mens absoluta, sed perperam: nam hane

quoque nos non assequimur, nisi quatenus vere sumus

nostri ipsorum nobis conscii. Eatenus enim intelligimus
,

eam esse in nobis, nosque vicissim in ea.

CÅP. V.

De entium absolutorum inte?' se nexu et relatione.

Quum plura sint entia relativa, id quod nemo um-

quam negaverit
,

plura etiam sint eutia absoluta , ne-

cesse est. Nam v. gr. unicuique homiui sua subesse de-

bet aeterna notio in mente diviua, quae, ut vel hoc u-

num indicat, necessario est in unitate multitudo et in

multitudine unitas.
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Här behöfva vi icke vidare utföra detta, enär det utan

svårighet framgår af hela den föregående undersökningen.

Vi vilja endast påpeka en deraf nödvändig följdsats, att

nämligen alla dessa väsenden äro absolut sjelfständiga
,

fria och oberoende, liksom allt säges vara, som är i och

för sig sjelf. Men det lif och den frihet, som de ega,

är den gudomliga andens, i hvars enhet alla de absoluta

väsendena innehållas. Ty hos de öfriga andarne fin-

nes intet i alla afseenden absolut, utan endast mer el-

ler mindre, alltefter som de mer eller mindre förnimma

sig sjelfva i den absoluta anden och äro medvetna om
detta sitt sanna lif i Gud. Ty ju högre de i detta af-

seende komma, desto sannare och fullkomligare förnimma

de sig sjelfva, och desto större delaktighet hafva de i

sin sanna frihet.

Föröfrigt må vi här icke glömma den anmärkningen,

att i allmänhet ingen ande kan förnimma en annan

bättre än sig sjelf, och att detta är anledningen, hvar-

före vi menniskor icke i vår verld finna något, som i

dignitet öfvergår oss sjelfva. Möjligen tycks det, som

om vi borde undantaga den absoluta anden, men med
orätt; ty äfven honom omfatta vi med vår kunskap, en-

dast för så vidt som vi verkligen äro medvetna om oss

sjelfva. Endast så vidt inse vi nämligen, att han är i

oss, likasom ock vi i honom.

FEMTE KAPITLET.

Om de absoluta väsendenas inbördes sammanhang

och förhållande.

Alldenstund det onekligen gifves många relativa väsen-

den, måste det ock gifvas en mångfald af absoluta vä-

senden. Ty hvarje menniska t. ex. måste hafva sitt

eviga begrepp i den gudomliga anden, hvilken, såsom

man redan deraf kan döma, på en gång måste vara

mångfald i enhet och enhet i mångfald.
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Haec quidem ex disputatioue superiori satis adpareut,

et praeterea adcuratissime pertractata suut in Platonis

Parnieuide, ita ut pro concessis haberi jam possint. Quae-

reudum autem lioc loco nobis videtur, qua ratione entia

absoluta inter se sint conjuncta, et omnia deuique in

uua mente iufinita compreheusa
,

quoniam ad notionem

eorum plene concipiendam haec quaestio est necessaria.

Neque tamen, dum hoc unum agimus, nostrum est etiam

docere, quae et qualia de cetero entia illa esse existi-

meutur; id euim uou tautum a nostro proposito jam est

alienum, sed etiani nobis hominibus uon admodum com-

pertum; quippe quorum cognitio iu rebus uostris relati-

vis maxime versetur.

Si igitur illud nobis conceditur, entia absoluta esse

numero plura, licebit utique ex universa eorum inultitu-

dine duo tautam cousideranda desumere, reliquis omni-

bus, quamdiu illa sola cousideraiitur
,

per abstractionem

pro nullis et uihilo habitis. Quod si fecerimus, primum

hoc nobis constat, ista duo entia necessario aliquid inter

se habere coramune; quoniam alioquin ne id quidem iis

foret commune. ut esseut eutia, id quod repuguat. Jam

vero hiuc sequitur, id quod maximi est momenti, ut illud

ipsum commune nihil aliud sit nisi eorum alterum; nam

si quid foret tertii, nou duo tantum, sed tria entla co-

gitarentur, quod hypothesi repuguaret. Quae cum ita

sint, primam hauc legem entium absolutorum esse iuve-

uimus, ut, si duo tantum mente concipiantur, unum eo-

rum necessario concipiendum sit in altero
,
quemadmodum

idem fere fieri videmus in duobus numeris naturalibus.

De istis igitur duobus entibus si per propositiones

enuntiare velimus
,

quid iis contineatur, de uno eorum,
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Detta är tillräckligt klart af deu föregående under-

sökningen och har dessutom blifvit särdeles grundligt af-

handladt i Platos dialog Parmenides, hvadan vi redan

torde kunna anse det såsom medgifvet. Men här synes

vara af vigt att undersöka, på hvad sätt de absoluta

väsendena äro sinsemellan förbundna, och huru de alla

ytterst äro sammanfattade i en enda oändlig ande, enär

denna undersökning är nödvändig för att fullt fatta de-

ras sanna begrepp. Men då vi upptaga denna fråga till

behandling , innebär detta emellertid icke någon skyldig-

het å vår sida att tillika angifva, hvilka och hurudana

dessa väsenden för öfrigt må vara; ty detta ligger icke

blott fjerran från vår närvarande uppgift, utan är äf-

ven för oss menniskor nästan alldeles obekant, allden-

'stund vår kunskap öfvervägande rör sig inom vår rela-

tiva sfer.

Om man sålunda gör oss det medgifvandet , att de

absoluta väsendena äro till antalet flera, så låt oss

af hela deras mångfald uttaga tvenne väsenden och, un^

der det vi endast och allenast taga dessa i betraktande,

lemna åsido och abstrahera ifrån alla de öfriga. Med
denna förutsättning är då först och främst gifvet, att

dessa båda väsenden nödvändigt måste hafva något med
hvarandra gemensamt, ty i annat fall skulle icke ens be-

stämningen, att vara väsenden, vara för dem gemensam,

hvilket vore orimligt. Vidare följer nu häraf den högst vig-

tiga satsen, att sjelfva detta gemensamma icke är nå-

gonting annat än det ena af de båda väsendena; ty om
det vore något tredje, skulle vi tänka oss ej blott två,

utau tre väsenden, hvilket skulle strida mot förutsätt-

ningen. Alltså hafva vi för det första funnit den lagen

gälla för de absoluta väsendena, att om allenast tvenne

väsenden tagas i betraktande, måste det ena nödvändigt

tänkas ingå i det andra, ungefär som vi finna förhål-

landet vara med tvenne arithmetiska tal.

Om vi nu angående dessa begge väsenden under form

af satser vilja uttrycka, hvad i dem innehålles, så kan

7.
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videlicet de eo, quod in altero concipitur, et quod hic

brevitatis gratia ens A dicatur, nihil aliud enuntiari po-

terit, nisi haec propositio identica: A est A. Nam si

quod aliud praedicatum ei affirmando tribueretur, iterum

non duo, sed tria entia haberemus, quod quidem posi-

tioni, ex qua argumentatio proficiscitur , non conveniret,

Nimirum bujus positiouis ea vis est, ut re vera non

valeat, nisi de duobus entibus, quae sola considerantur
,

alterum sit absolute simplex, cujusmodi unam vitam sen

conscientiam sui esse novimus. Haec enim ita est com-

parata, ut neque nisi in se et per se solam concipi, ne-

que ullis omnino praedicatis positive explicari possit. De

altero autem ente B duo propositiones enuntiari poterunt:

B est A, et B est B. Quarum tamen propositionum illa

non hane habet vim, ut B plane idem sit atque A, sed

tantum ut, dum illud concipiatur, hoc quoque concipien-

dum sit. Ita quidem, si dicimus v. gr. circumferentiam

circuli esse lineam , non intelligimus , illam esse cum hac

plane eandem, sed tantum in illa hane quoque cogitari.

Altera autem propositione hoc declaratur, ens B, ut vere

et perfecte percipiatur, non esse nisi in se et per se con-

cipiendum; quod item de omni ente tenendum est. Etsi

enim Logici docent, ens omne idem esse ac determina-

tiones suas simul sumtas, tamen in eo vehementer er-

rant, ut nobis quidem videtur. Nihil enim absolute idem

esse potest cum alio quodam atque se ipso, neque id,

quod continet, idem esse potest cum iis, quae in eo con-

tinentur. Quae nisi ita essent, mens alia non föret at-

que perceptionum suaruni complexus, quod longe est

aliter; nam ea quidem sese ab iis singulis et omnibus

distinguit, utpote quae est et absoluta earum unitas in-
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man om det ena väsendet, nämligen det som tankes ingå

såsom bestämning i det andra, och hvilket vi för kort-

hetens skull kalla A, endast uttala det rent identiska

omdömet: A är A. Ty om något annat predikat derom

jakades, finge man återigen icke två, utan tre väsenden,

hvilket ej skulle öfverensstämma med det antagande,

från hvilket argumentationen utgick. I sjelfva verket

gäller detta antagande endast under den förutsättningen,

att det ena af de båda väsenden, som särskildt tagas i

betraktande, är absolut enkelt; och så beskaffadt är, som

vi veta, endast lifvet eller sjelfmedvetandet. Ty detta

begrepp är sådant, att det endast i och genom sig sjelf

kan inses , men omöjligen genom några predikater posi-

tivt förklaras. Om det andra väsendet B kunna vi der-

emot utsäga tvenne satser: B är A, och B är B. Den

förstnämnda af dessa satser har emellertid ej den bety-

delsen, att B är helt och hållet identiskt med A, utan

blott att såvida B förnimmes, måste också A förnimmas.

Så t. ex. om vi säga, att cirkelns omkrets är en linie,

förstå vi dernied icke , att båda begreppen äro alldeles

ett och detsamma, utan blott att i och med det förra

tankes äfven det sednare. Den andra satsen åter ut-

säger, att väsendet B, för att förnimmas sannt och full-

komligt, måste fattas endast i och genom sig sjelf, ett

påstående som i fråga om hvarje väsende måste fast-

hållas. Ty ehuru logiska författare lära, att hvarje vä-

sen är lika med summan af alla sina bestämningar, så

innebär dock detta enligt vår tanke ett stort misstag.

Ingenting kan nämligen vara absolut identiskt med nå-

got annat än sig sjelf, ej heller kan det, som eger inne-

håll, vara lika med det, som deri innehålles. I sådant

fall skulle anden icke vara annat än sammanfattningen

af sina perceptioner , hvilket ingalunda är förhållandet;

ty han skiljer sig bestämdt ifrån hvar och en särskildt

och från alla tillsamman, så till vida som han är både

I t i .* .. .sjU i
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terna, et subjectum, quo onmes contineutur, eaque ra-

tione ab iis diversa.

Jam vero si, praeter entia illa A et B, sit etiam

tertium aliquod C, primum hoc quoque aliquid commune

habebit cum ente A, idque adeo totum iu se continebit,

quippe quum ens A absolute simplex sit, ut jam coii-

stare vidimus. Itaque uobis diceudum est C esse A,

quamquam noii plaue idem atque lioc, sed ita ut id ta-

men in se contiueat. Tum vero idem illud uou tautum

eus A, sed etiam aliquid praeterea in se habeat, necesse

est; nam alioqui diversum uou föret ab ente B, cui hoc

erat proprium, ut positive nisi per A uou determinare-

tur. Et quouiam hic plura eutia quam tria nou habe-

mus, sequitur, ut uou tautum A, sed etiam B couci-

pieudum sit iu ente C; de quo tres igitur euuntiari po-

teruut propositiones : C est A, C est B et C est C. Ita

vero ex hac tota argumeutatioue alteram entium absolu-

torum legem obtinemus, si tria tautummodo sint seu per-

cipiautur, duo eorum necessario esse iu tertio concipienda,

et tauquam determiuatioues positivas seu momenta de eo

affb^mauda.

Atque haec pari et eodem modo usque persequi licet,

si eutia siut quattuor, quiuque etc, douec, omui multi-

tudiue eorum exhausta, ad id tandem perventum sit, in

quo uihil uou veri et absoluti entis contineatur. Hoc

igitur necessario ita est comparatum, ut, dum se ipsum

percipit i. e. dum sui sibi ipsius est couscius, cetera

etiam omnia simul percipiat, et tauquam essentiae suae

momenta ad se referat.

Ceterum ea, quam sic breviter declaravimus, entium

absolutorum inter se ratio et coujuuctio alia non est,

LIBRARV
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deras absolut inve enhet och det subjekt, hvari de alla

innehållas, och på detta sätt är från dem skild.

Vidare om mau utom väsendena A och B antager

ännu ett tredje C , så måste äfven detta hafva något

gemensamt med väsendet A och tillika helt och hållet

innefatta det sednare i sig, alldenstund A är absolut

enkelt, såsom vi redan funnit. Följaktligen kunna vi

säga, att C är A, ehuru ej alldeles identiskt dermed,

men dock så att det innehåller A i sig. Vidare måste

samma väsende icke blott hafva väsendet A i sig, utan

tillika någonting annat; ty i annat fall skulle det ej vara

i något afseende skildt från väsendet B, som hade den

egenskapen att positivt endast bestämmas af A. Och

emedan vi här icke hafva flera än tre väsenden, så föl-

jer, att icke blott A, utan äfven B måste förnimmas i C.

Vi kunna sålunda om det sistnämnda väsendet uttala de

tre satserna: C är A, C är B och C är C. Hela den

nu angifna argumentationen leder oss till den andra la-

gen för de absoluta väsendena: om endast tre väsenden

äro eller förnimmas, så måste två af dem tänkas ingå i

det tredje och såsom positiva bestämningar eller mo-
menter om detta affirmeras.

På samma och liknande sätt kan man vidare fortgå ,^

om väsendena äro fyra, fem o. s. v., till dess man ut-

tömt hela deras mångfald och ytterst kommit till det

subjekt, som i sig innehåller allt sannt och absolut vä-

sende. Detta subjekt måste följaktligen vara så beskaf-

fadt, att i och med att det förnimmer sig sjelf, d. v. s.

i och med att det är sj elfmedvetet, förnimmer det äf-

ven på samma gång alla öfriga väsenden och refererar

dem till sig såsom momenter af sitt eget väsende.

För öfrigt är det förhållande och inbördes sammanhang
mellan de absoluta väsendena, hvilket vi sålunda korte-

ligen uppvisat , ingenting annat än hvad som betecknas
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quam quae nomiue tum ordinis, turn harmoniae, tum or-

gauismi, tum systematis significatur. Eteuim systematis

ea vis est et seutentia, ut perfecta sit uuitas in multi-

tudine et multitudo iu uuitate; quod obtiuet, si unum-

quodque inferius et minus determinatum iu superius ma-

gisque determinatum veluti recipiatur, et si lioe modo

omnia usque sint ordinata , ut denique in summa totius

unitate comprehendantur, hujusque sint determinatioues

positivae seu momenta . Cujusmodi systema sensu abso-

luto in una est meute divina , in ceteris autem omnibus

sensu tautum relativo i. e. magis minus perfecto, prout

hae magis minus prope ad similem illius perfectionem

acceduut. Itaque v. gr. nostro in universo partim qui-

dem ordo et coucentus et pulcliritudo
,

partira vero per-

turbatio et discrepantia et turpitudo reperitur. Quo ma-

gis autem divinum illud exemplar in eo adest expressum,

eo magis mens divina in eo est praesens et mauifesta.

His ita jam disputatis, admouitio una maximi mo-

menti et siugulari animi attentione dignissima hoc loco

addenda videtur. Quamquam , ut modo osteudimus , ens

unumquodque minus determinatum et hoc respectu imper-

fectius tanquam momentum seu determinatio inest et

concipitur in unoquoque magis determinato, eoque no-

mine perfectiori, id tamen hand obstat, quominus * et

illud prius sit ens in se, suaque ipsum gaudeat vita et

cssentia propria. Quod quidem ex eo satis intelligitur ,

quod nihil in Deo vita caret ac conscientia sui, quodque

haec necessario Esse in se sibique i. e. libertatem seu

potestatem sui continet. Etenim entia absoluta sunt i>er-

ceptiones mentis divinae, quae ipsa sibi non föret ab-

soluta et vivens et libera. nisi ejusmodi etiam ei essent
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än med namnet ordning, än harmoni, än organism, än

system. Ty i systemets begrepp ligger att vara full-

komlig enhet i mångfald och mångfald i enhet; och denna

karakter vinner det, om hvarje lägre och innehålls fatti-

gare moment likasom upptages i det högre och innehålls-

rikare, och om på detta sätt alla momenten äro så ord-

nade, att de ytterst sammanfattas i det helas högsta enhet

och utgöra dess positiva bestämningar eller moment. Ett

sådant system i absolut mening finnes endast i den gu-

domliga anden, hos de öfriga deremot endast i relativ

d. v. s. mer eller mindre fullkomlig grad, allt efter som

de mer eller mindre närma sig till den förres fullkomlig-

het. Så t. ex. finna vi i vår verld å ena sidan ord-

ning, harmoni och skönhet, å den andra sidan oordning,

disharmoni och fulhet. Men ju mer den gudomliga ur-

bilden deri finner sitt uttryck, desto mer är den gudom-

liga anden i denna verld närvarande och uppenbar.

Till denna framställning anse vi oss här böra foga

«n erinran , som är af största vigt och värd en synner-

lig uppmärksamhet. Ehuru, såsom vi nyss visat, hvarje

mindre innehållsrikt och i detta afseende ofullkomligare

väsende såsom moment eller bestämuing är närvarande

och fattas i hvarje innehållsrikare och i samma mening

fullkomligare, hindrar detta likväl icke, att äfven det

förra är ett väsende i och för sig sjelf, och att det eger

sitt sjelfständiga lif och sitt individuela vara. Detta in-

ses redan deraf, att intet moment hos Gud saknar lif

och sjelfmedvetande, och att detta med nödvändighet

innebär vara i sig och för sig sjelf d. v. s. frihet eller

sjelfständighet. Ty de absoluta väsendena äro förnim-

melser hos den gudomliga anden, hvilken sjelf icke skulle

vara absolut och lefvande och fri, såvida icke hans för-

nimmelser egde samma karakter. Det är nämhgen o-
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suae perceptioues. Certe ita iios niaxime sumus imper-

fecti et vitae libertatisque expertes, ut maxime percep-

tioiies uostrae eadem laborant imperfectioue. Atque ut

ratio illa entium, quam diximus, perfecte obtiuet in

mente diviua, ita ejus imaginem quandam cernere licet

etiam in iis, quae nostra meute et vita coutiiieutur. V.

gr. uotio nnmeri binarii in notionibus numerorum om-

niiim sequentium cogitatur, estqiie adeo una earum deter-

minationum; attameu id minime impedit, quominus etiam

per se et notio et numerus sit acque ac ceterae. Eodemque

modo iii exercitu perfectissimae disciplinae et voluutas et

actiones inferioris cujusque momenta sunt voluntatis et

activitatis superioris, quae plura ejusmodi momenta com-

plectitur; neque id tamen obstat, quominus et cuique in-

feriori sua sit voluntas et activitas et libertas.

Plura de entium inter se relatione hoc loco non ad-

dimus, quamquam haec tanti est ad rerum cognitionem

momenti, ut ex ea intelligi possit ordinis ad summa et

optima quaeque obtinenda necessitas, itemque societatnm^

familiarum, civitatum causa, earumque ex institutione

divina deducta et deducenda origo etc.

C AP. VI.

J)e dlcer.ia entium ahsolutorum perfectione mateviali.

Hactenus quidem maxime de perfectione entium for-

mali egimus; super est, ut etiam nonnihil de perfectione

eorum materiali disseramus.

In capite superiori ostendimus, eam esse entium ab-

solutorum legem , ut ex duobus unum necessario conci-

piatur in altero, hujusque sit determinatio positiva sen
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tvifvelaktigt , att vi äro ofullkomliga och i saknad af lif

och frihet, i samma mon som våra förnimmelser äro be-

häftade med ofullkomlighet. Och likasom det förhållan-

de emellan väsendena, som vi nu uppvisat, i sin iuU-

komlighet förefinnes hos den gudomhga anden, så kunna

vi finna en afbild af detta förhållande äfven uti vår

andes och vårt medvetandes innehåll. Så till exempel

tankes talet två i alla de följande talens begrepp och

utgör sålunda en af deras bestämningar, men likväl hin-

drar ej detta, att det äfven i och för sig är ett begrepp

och ett tal såsom de öfriga. Sammaledes är i en väl

disciplinerad här hvarje underorduads vilja och handlin-

gar momenter i befälhafvarens vilja och verksamhet, som

innefattar en mångfald sådana momenter, och likväl hin-

drar ej detta, att äfven hvarje underordnad har sin egen

vilja, verksamhet och frihet.

Angående väsendenas inbördes förhållande ämna vi

vid detta tillfälle ej yttra oss med större vidlyftighet,

ehuruväl denna fråga är af högsta vigt för kunskapen

om den gifna verkligheten ; ty af detta förhållande inse

vi, huru nödvändig ordning är för, vinnandet af det hög-

sta och bästa inom hvarje område, likasom vi ock häri

finna grunden till samhällena, familjerna och staterna

samt deras ursprung, hvilket man sökt och bör söka i

en gudomlig anordning, o. s. v.

SJETTE KAPITLET.

Om de absoluta väsendenas olika materiela fullkomlighet.

Hittills hafva vi hufvudsakligen sysselsatt oss med

väsendenas formela fullkomlighet; återstår att äfven näm-

na något om deras materiela fullkomlighet.

I föregående kapitel uppvisade vi, att det är en lag

hos de absoluta väsendena, att af tvenne väsenden det

ena nödvändigt måste tänkas ingå hos det andra och
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momentum. Ex quibus, si vere dicta sunt, sequitur, al-

terum eorum altero esse magis positive determinatum

,

ita ut hoc nomine ratio eorum cogitatione informari pos-

sit sub forma seriei, quae seriem iiumerorum naturalium

aliqua ex parte referat. Id modo monitum volumus,

istam seriem neque esse solum quantitativam, sed iupri-

mis qualitativam , ueque in immensum usque abire, sed

in se ipsa initium et finem habere, quae verae infinita-

tis est notio.

In illa igitur serie suum ens qnodque occupat loeum,

prout magis minus est positive determinatum i. e. cetero-

rum plura vel pauciora in se continet. Et unum qui-

dem eorum ejusmodi est, ut absolute simplex sit, et in

reliquis omnibus concipiatur, quod cadit in unam vitam

seu conscientiam sui. Unum autem est ejusmodi, ut omnia

reliqua in se contineat, iisque determinetur . quod pro-

prium est mentis absolutae, qua series illa omnis defini-

tur. Ceterorum vero unumquodque partem reliquorum

in se continet, partem ipsum positive determinat, in iis-

que continetur.

Quibus ita denuo repetitis, significare jam possumus,

in quo posita sit ea entis eujusque absoluti perfectio,

quam distinctionis causa materialem hic diximus. Nimi-

rum haec universa definitur numero eorum entium; quae

tanquam determinationes suas positivas ens quodque in

se continet, et quorum ipsum est unitas pariter atque

subjectum. Quum enini de entibus tantum absolutis hic

agitur, quae nihil sunt nisi formae vitae seu conscieutiae

sui et mentis divinae perceptiones , facile patet, cuique

eorum ita maximam esse vitae perfectionem , ut plurima

alia in sua unitate contineat, et tanquam suas deter-
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utgöra dess positiva bestämuing eller moment. Om den-

na sats är sann, följer deraf, att det ena väsendet

har flera positiva bestämningar än det andra, så att

deras förhållande i detta hänseende närmast kan tänkas

under form af en serie, som i någon mon påminner om
den arithmetiska talserien. Vi vilja endast fästa uppmärk-

samheten derpå, att denna serie icke är blott qvanti-

tativ, utan företrädesvis i qvalitativt afseende bestämd,

icke heller gränslös , utan att den inom sig sjelf eger be-

gynnelse och slut, hvilket ligger uti den sanna oändlig-

hetens begrepp.

I denna serie intar nu hvarje väsende sin bestämda

plats, allt efter som det är mer eller mindre positivt be-

stämdt d. v. s. i sig innehåller flera eller färre af de

öfriga väsendena. Ett af dessa är till sin qvalitet ab-

solut enkelt och förnimmes i alla de öfriga, hvilket gäller

endast om Ii fvet eller sjelfmed vetandet. Ett annat åter

är så beskaifadt, att det i sig innehåller alla öfriga och

bestämmes af dem, och detta är förhållandet med den

absoluta anden, med hvilken hela serien afslntas. Af

de återstående har hvart och ett en del af de öfriga

väsendena till innehåll, den andra delen åter bestämmer

det sjelf positivt och innehålles i dem.

Efter denna återblick på väsendenas inbördes förhål-

lande kunna vi nu angifva, hvari den fulikomlighet består,

som vi här för tydlighetens skull kallat materiel full-

komlighet hos de särskilda absoluta väsendena. Den be-

stämmes nämligen i det hela af det antal väsenden, som
hvarje särskildt väsende i sig innehåller såsom sina po-

sitiva bestämningar, och för hvilka det sjelf utgör på en

gång enhet och subjekt. Ty då här endast är fråga om
de absoluta väsendena , som icke äro någonting annat än

former af lif eller sjelfmedvetande och den gudpmlige an-

dens perceptioner, så måste hvarje väsende tydligen ega

desto större fullkomlighet i sitt lif, ju flera andra det

innehåller i sin enhet och hänför till sig såsom sina po-
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minationes positivas ad se referat. Quae euim iu his

est vita et conscientia sui, eam illud etiam iu se habet

tanquam suam, et ut ab iis sit diversum, etiam aliam

et majorem habeat, uecesse est. Hine omne eus abso-

lutum. quod ut praedicatum vere affirmatur de altero,

hujus recte dicitur perfectio, et quo plures ejusmodi per-

fectiones vere de hoc affirmautur, eo est hoc etiam re

vera materialiter perfectius. E contrario omne ens ita

maxime est hoc sensu imperfectum , ut plurima alia de

eo uegantur, nisi forte haec alia ipsa sunt entia rela-

tiva et imperfecta; ita enim de eo negata perfectiouem

ejUS re vera siguificant. Sic si negamus de Deo deter-

minationes spatii et temporis et materiae et cett. . eo

ipso enuntiamus, Eum non esse ens quoddam relativum

et imperfectum. Scilicet de Eo, qui omuia omuino in

sua unitate conjungit, omuia quidem sunt affirmanda,

at non quatenus sunt relativa, sed tantum quatenus sunt

absoluta. Itaque dicere non licet, v. gr. Deum esse ho-

minem, si hujus natura relativa et imperfecta intelligi-

tur; verum dicere tamen licebit, Eum esse hominem, si

intelligitur hujus aeterna notio et veritas et mensura et

vita etc. Hic quippe homo est absoluta mentis divinae

perceptio, i. e. mens liaecce ipsa in certa determinatione

sua considerata. Contra ea ille est eadem notio, qualis

demum actu est sibi ipsi, per cetera omnia determinata

et finita.

Ex quibus intelligi jam potest, quo sensu et jure

Deus inde ab Eleaticorum Philosophorum teraporibus ens

summum et perfectissimum sit dictus, et quam non pro-

bandi sint ii, qui hoc nomen de Eo praedicari noluerunt,

quia, quid eo significetu
,

parum nobis sit cognitum.
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sitiva bestämningar. Ty det lif och sjelfmedvetande
,

som i dem är, har det upptagit i sig såsom sitt eget,

och för att vara åtskildt från dessa väsenden , måste det

tillika hafva ett annat och högre lif. Derföre kan hvarje

absolut väsende, som såsom predikat verkligen utsäges

om ett annat väsende, med rätta kallas en dess fullkom-

lighet,, och ju flera sådana fullkomligheter verkligen till-

läggas detta väsende , desto större är i sjelfva verket äf-

ven dess materiela fullkomlighet. Tvärtom kan man säga,

att hvarje väsende är i samma mening desto ofullkomli-

gare, ju flere af de öfriga om detsamma negeras såsom

bestämningar, såvida nämligen icke dessa sjelfva äro re-

lativa och ofullkomliga väsenden, ty i sådant fall be-

tecknar negationen i sjelfva verket en fullkomlighet. Då
vi t. ex. om Gud negera bestämningarne rum, tid, kropps-

lighet o. s. v., så utsäga vi just dermed, att han ej är

något relativt och ofullkomligt väsende. Naturligtvis må-
ste vi om honom , som öfverhufvud i sin enhet samman-
fattar allt, också affirmera allt, men ej så vida det är

relativt, utan blott så vida det är absolut. Följaktligen

går det ej an att t. ex. säga: Gud är menniska, ojn

man dervid tänker på hennes relativa och ofullkomliga

natur, deremot kan man med rätta säga, att Gud är

menniska, om man dermed förstår hennes eviga begrepp,

sanning, mått, lif o. s. v. Menniskan är nämligen i

denna sednare mening en den gudomliga andens ab-

soluta förnimmelse d. v. s. denna ande sjelf, betraktad

i en viss af sina bestämningar. Deremot är menniskan

i den förra meningen samma begrepp, sådant det nu är

aktuelt för sig sjelf, bestämdt och begränsadt af alla

de öfriga.

Häraf kunna vi redan finna, i hvad mening och med
hvad rätt man ända från Eleaternas dagar kallat Gud
det högsta och fullkomligaste väsendet, och hvarföre man
måste ogilla deras åsigt, som icke vilja benämna ho-

nom så
, på den grund att vi så litet veta , hvad der-

med betecknas. Ty ehuru vi visserligen måste medgifva,
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Quamvis enim coiicedatur, oportet, perceptiones mentis

divinae nobis esse parum cognitas et perspectas, tamen

id haiid impedire existimetur
,

quiu et rationem eariim

universam et uexuni earum inter se et cum Deo, quod

nostra intersit, niente asseqnamur. Neque vero haec

uostra coguitio parvi est facieuda, qiiippe quiim, ea sub-

lata, neque nosmet ipsos finemque nobis propositum, ue-

que rerum nostrarum nataram et rationem universam

vere intelligeremus. Etiam ad veram vim et naturam

siderum cognoscendam nos parum sufficimus: num vero

propterea disciplin a Astronomiae nihili est duceuda? Enim-

vero ex ea discimus, motus siderum non sua carere lege

et ratione, quod ipsum item ad Deum cognoscendum

nos deducit.

Quod si ex iis
,

quae modo diximus , necesse est , ne

duo quidem entia absoluta ejusdem omnino esse perfec-

tionis, et si porro inde sequitur, ut uec duobus quidem

hominibus eadem subsit aeterna notio et mensura, id ne-

minem prudentiorem offendere debet. Primum enim haec

sua cujusque mensura adeo longe superat eam, quam

actn attingimus , ut nemo umquam finibus ejus sese coer-

citum sit sensurus. Deinde nemo sanus eam trausscen-

dere aut mutare magis serio optaverit, quam serio opta-

verit, suam ipsius vitam absolute amittere. ut nisi alie-

nam non vivat; nam horum alterum re vera idem est

atque alterum.

Ceterum hoc loco non alienum videtur ostendere, qua

ratioue ens quodque relativum, v. gr. meus nostra hu-

mana, quam maxime fiat particeps perfectionis suae ab-

solutae; id quod et per se cognitu est diguissimum, et

notionem en tis absoluti reddet evidentiorem.
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att den gudomliga andens förnimmelser äro af oss föga

kända och genomskådade, så anse vi dock, att ingenting

hindrar oss att uppfatta såväl deras allmänna begrepp som

deras samband sinsemellan och med Gud, hvilket är af

vigt för oss att känna. Ej heller böra vi akta denna vår

kunskap ringa, ty henne förutan skulle vi hvarken känna

oss sjelfva och det mål, som är oss föresatt, ej heller

vinna någon verklig insigt i vår verlds allmänna natur

och väsende. Äfven vår kunskap om stjernornas verkliga

natur sträcker sig föga djupt; månne vi derföre böra

anse den astronomiska vetenskapen utan all betydelse?

Den lär oss i sjelfva verket, att äfven stjernornas rörel-

ser ej sakna sin lag och sitt mått, hvilken insigt i sin

ordning leder oss till kunskap om Gud.

Om af det nys« sagda blir en nödvändig följd, att icke

ens tvenne absoluta väsenden öfverhufvud hafva samma
fullkomlighet, och om vidare deraf följer, att icke heller

tvenne menuiskor ha samma eviga begrepp och mått, så

bör detta icke förefalla någon mera tänkande menniska

stötande. Ty först och främst står hvars och ens eviga

mått så långt öfver det, vi sjelfva aktuelt uppnå, att

ingen någonsin skall känna sig bunden af dess gränser.

Och vidare kan en förståndig menniska icke på fullt all-

var önska att öfverskrida eller utbyta detta mått, lika

litet som hon på allvar kan önska att helt och hållet

förlora sitt eget lif för att endast lefva en annans, ty

det ena betyder i sjelfva verket alldeles detsamma som

det andra.

För öfrigt synes här ej vara ur vägen att taga i be-

traktande, på hvad sätt ett relativt väsende, t. ex. vår

menskliga ande , blir i högsta grad delaktigt af sin

absoluta fullkomlighet, en fråga som utom sin egen

vigt är synnerligen belysande för det absoluta väsendets

begrepp.
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Quum eus quoddam percipitur ut momentum alius

cujusdam, quod majoris est perfectioiiis
,

per id magis

determinatum fit et perfectum, quam si per se solum

percipiatur. Et si se quoque ipsum in ista relatioue per-

cipit, suam ipsius vitam eo sentit perfectiorem , sibique

dignitatem inter entia vindicat superiorem. Atqne hoc

ita maxime augetur , ut alt^rum
,

per quod se isto modo

percipit, est perfectissimum. Quae omnia exemplis hic

illustrare liceat, quouiam ea uberius explicare prohibet

disputationis nostrae angustia.

Si V. gr. numerus quinarius per se solum considera-

tur, plura de eo praedicari non possuut, quam quae nu-

me?is autecedentibus eorumque iuter se relatiouibus cou-

tiuentur. Si autem idem ille numerus cousideratur per

numerum denarium, et quoad liujus est momeutum, noii

modo pars hiijus dimidia esse dicetur, sed iis etiam de-

terminabitur relationibus
,

quibus cum ceteris huic sub-

esse intelligitur. Atque adeo ut iu majori quoque nu-

mero cousideratur, ita pluribus coucipitur cum relatioui-

bus et praedicatis. Et haec quidem, quum facillime ad-

parent iu numeris, tum ad alia quoque transferri pos-

sunt, quoniam ex lege entium omuium esseutiali depeu-

dent. Quae v. gr. corpora iu alimeuta corporis humaui

vertuutur. ea, dum hujus facta sunt monienta seu partes

organicae, hujusque vitam participaut, ipsa etiam magis,

quam autea, fiuut vitalia. Eademque ratioiie homo quis-

que vitae compos fit plenioris quasi magisque determi-

uatae, si membrum seu momentum sit societatis cujus-

dam humauae, quam si vitam extra hane dégat segre-

gem ac solitariam. Et quo perfectioris societatis fit cou-

sors, veriusque suum in ea locum intelligit , eo meliorem
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Då ett väsende förDimmes såsom ett moment i ett

annat och högre, blir det derigenom mera bestämdt och

fullkomligare, än om det förnimmes ensamt i och för sig.

Och om det äfven förnimmer sig sjelf i detta förhållande,

så fattar det dermod sitt eget lif fullkomligare och er-

håller på samma gång en högre dignitet bland väsendena.

Och detta gäller i desto högre grad, ju fullkomligare det

andra väsendet är, genom hvilket det förnimmer sig på
detta sätt. Det må tillåtas oss att här belysa allt detta

med några exempel, eftersom vår afhandlings inskränkta

gränser lägga hinder i vägen för en utförligare fram-

ställning. .

Om t. ex. talet 5 betraktas ensamt för sig, kunna

vi derom ej utsäga flera bestämningar än dem, som inne-

hållas i de föregående lägre talen och deras förhållanden

sinsemellan. Om deremot samma tal betraktas i förhål-

lande till talet 10 och såvidt det är ett moment i detta,

så säges det ej blott utgöra hälften af 1 , utan bestäm-

mes äfven af de förhållanden, i hvilka det jemte de öf-

riga talen tankes ingå i nämnda tal. Och ju större det

tal är, i hvilket det tankes ingå, med desto flera rela-

tioner och predikater måste vi tänka det. Om ock detta

förhållande lättast faller i ögonen i fråga om talen, så

kan det likväl öfverflyttas äfven på andra områden, eme-

dan det beror på en väsentlig lag för alla väsenden. De
ämnen t. ex. , som förvandlas till näringsmedel för men-

niskokroppen , blifva, genom att öfvergå till momenter

och organiska delar deri och få del i dess lif, äfven

sjelfva mera lefvande än förut. På samma sätt får

bvarje menniska ett högre, rikare och mera bestämdt lif,

om hon fattar sig såsom en medlem eller ett moment i

ett menskligt samhälle, än om hon förer ett afskildt och

isoleradt lif utom detta. Och ju fullkomligare det sam-

hälle är, hvaraf hon är medlem, och ju sannare hon

uppfattar sin ställning inom detsamma, desto högre skat-

8.
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sentit suam ipsius vitam et dignitateni. Hinc admiratio

et caritas, qua optimus quisque alium prosequitur se

ipso meliorem, hujnsque vitae superioris momeutum fieri

avet, icl quod praecipue in periculis cernitur. Atque hinc

etiam caritas erga socios, cives, imperantes, patriam,

geuiis liumauum et denique mentem ipsam diviuam. Quod

si in nostro lioc muudo relativo ratio liaec rerum abso-

luta uon tota adparet et eminet, ibi tamen nou prorsus

desideratur; et quo magis iu eo est praesens et actualis,

eo major est vera uostra perfectio et felicitas.

Quae quum ita sint, ex his deuuo colligitur, quod

et aiitea probavimus, nulla esse eutia vere absoluta, nisi

quatenus in meute diviua siut, et per eam percipiantur

,

adeo ut in bac una sit absoluta eutis cujusque veritas

et perfectio. Tum vero iude etiam iutelligimus, quae sint

ad summam uostram perfectiouem et felicitatem ueces-

saria, primum quidem ut in uobismet ipsis quam maxi-

me sit uuitas iu multitudine et multitudo iii uuitate seu

ordo, concentus, systema; deinde ut societates, iu quibus

vivamus , humanae siiit quam maxime multiplices et quam

optime ordiuatae; deuique ut uosmet ipsos et omnia ad

mentem referamus diviuam, iii eaque nos et nostras ad

cetera relationes quam verissime intelligamus. Quo nisi

omues actioiies nostrae dirigautur, plaue nullius suut ad

felicitatem uostram momenti. De cetero tria ista mo-

menta ita couspiraut, ut ])rimum perfectiouem uon ob-

tiueat nisi per secuudum, neque haec duo uisi per ter-

tium, cujus re vera suut momeuta iuferiora.
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tar hon sitt eget lif och sitt eget värde. Häraf den be-

undran och kärlek, hvarmed hvarje god menniska om-

fattar en annan, som är bättre än hon sjelf, och hennes

åstundan att blifva ett moment i dennes högre lif, hvil-

ket isynnerhet vid lifsfaror blir märkbart. Häraf äf-

ven kärleken till medbröder, medborgare, öfverhet, fo-

sterland, mensklighet och ytterst till den Gudomliga an-

den. Om också i denna vår relativa verld detta tingens

absoluta förhållande icke skönjes eller framträder med
full tydlighet, så saknas det likväl ej heller här full-

komligt; och i ju högre grad det i denna verld är när-

varande och aktuelt, desto större är vår sanna fullkom-

lighet och lycksalighet.

Af det nu sagda draga vi ån3^o den slutsatsen, som

vi' redan förut bevisat, att väsendena äro verkligen ab-

soluta, endast för så vidt som de äro i den gudomliga

anden och af honom förnimmas , så att hvarje väsen en-

dast der eger sin absoluta sanning och fullkomlighet.

Vidare inse vi äfven häraf de nödvändiga vilkoren för

vår högsta fullkomlighet och lycksalighet, nämligen först

och främst att vi sjelfva skola ega den största möjliga

enhet i och af mångfald eller ordning, harmoni och sy-

stematiskhet; vidare att de menskliga samhällen, i hvilka

vi lefva, skola vara så mångfaldiga och så väl organi-

serade som möjligt, och slutligen att vi hänföra oss

sjelfva och allting annat till den gudomliga anden och

derinom med största möjliga klarhet fatta oss sjelfva och

våra förhållanden till alla öfriga väsenden. Om ej alla

våra handlingar riktas derhän, äro de af alldeles ingen

betydelse för vår lycksalighet. För öfrigt sammanhänga
dessa tre moment så innerligt med hvarandra, att det

första vinner sin fulländning endast genom det andra,

och dessa två endast genom det tredje, hvars underord-

nade moment de i sjelfva verket äro.
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CåP. VII.

De vera notione Rationis.

Mentem absolutam baud diversam esse a Deo, non

est, quod pluribus demonstrenius
,

quuni id quidem ex

uuiversa disputatione superiori adpareat.

Num vero eadem etiam uuo nomine rationis recte

significetur, operae pretium erit certum habere et explo-

ratum, quoniam ad uotionem religionis coustitueudam id

plurinium est profuturuni. Itaque de bac quaestioue de-

cernere jam iustituemus , collectis prius hoc loco quasi in

unum, quae de mente illa supra sparsim diximus.

Primum igitur mens illa est plane et omnino sui

sibique conscia, qua ex parte considerata recte nomen

tum mentis, tum vitae, tum sapientiae seu scieutiae ab-

solutae obtiuet. Quum euim nihil percipi possit praeter

perceptiones , si quis in ea esset scientiae defectus , i. e.

si quid ei föret occultum aut obscurum et confusum, alia

quaedam mens necessario subesset , cujus perceptiones

perfectae ab ipsa imperfecte perciperentur , id quod re-

pugnat.

Tum vero eadem est absoluta et a uulla re alia pen-

dens, ex qua sua proprietate nomine en tis tum perfectis-

simi tum realissimi est appellata. Etenim quum abso-

luta ejus percipiendi ratio baec est, ut omnia cum om-

nibus suis determinationibus percipiat, neque tamen uisi

suas ipsius perceptiones, lieri non potest, ut aliquid sit,

quod non in ipsa modo absolute perfecto contineatur.

Itaque et ipsa non tantum est vera omnium scientia,

sed etiam omnis verae scientiae unum et solum objectum.

Porro mens eadem est vita omnino aeterna et spiri-

tualis , ita ut non tantum temporis et mutationis , sed
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SJUNDE KAPITLET.

Om Förnuftets sanna begrepp.

Att den absoluta anden icke är någon annan än Gud,

behöfva vi ej ytterligare bevisa, enär det framgår af

hela den föregående undersökningen.

Deremot torde det vara skäl att närmare utreda och

afgöra, huruvida icke ordet förnuft fullt uttrycker sam-

ma andes väsende, emedan detta bör blifva af synnerlig*

vigt för bestämmandet af religionens begrepp. Vi skola

derföre taga denna fråga i skärskådande, sedan vi här

först sammanfattat, hvad vi ofvan på spridda ställen

framställt rörande den absoluta anden.

Först och främst är nu denna ande alltigenom och i

alla. afseenden sjelfmedveten, och från denna synpunkt be-

traktad namnes han rätteligen än absolut ande, än ab-

solut lif, än absolut vishet eller vetande. Ty så vida

ingenting annat kan förnimmas än förnimmelser, så må-

ste vi, i fall någon brist i förnimmande hos honom före-

funnes, d. v. s. i fall något för honom vore oklart el-

ler dunkelt , med nödvändighet förutsätta ett annat för-

nimmande väsende, hvars fullkomliga förnimmelser skulle

af honom ofullkomligt förnimmas, hvilket är orimligt.

Vidare är denna ande absolut och oberoende af allt an-

nat, och på grund af denna egenskap har han blifvit

kallad det absolut fullkomliga och verkliga väsendet (ens

perfectissimum et realissimum). Ty då den absoluta karak-

teren af hans förnimmande innebär , att han förnimmer

allt jemte alla dess bestämningar och likväl ingenting

annat än sina egna förnimmelser, så följer häraf, att

ingenting kan finnas, som icke på ett absolut fullkom-

ligt sätt innehålles i honom. Följaktligen är han ock

sjelf icke blott absolut allvetande, utan äfven hela det

absoluta vetandets enda objekt.

Vidare är denna ande det fullkomligt eviga och and-

liga lifvet, följaktligen hyarken underkastad tid och för-
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etiam exteiisionis et corporis et concretioiiis oninis sit

expers. Si euim in se et sibi mutari posset, iion omnia

in se absolute perciperet, secl partem potentia seu ob-

scure, parteni actu sive clare; idemque ei usu veniret, si

corpore et concretioiie cleterminaretur: nara corpus nou

est nisi confnsa et relativa perceptio, qua multitudo per-

ceptiouum absolutarum imperfecte percipitur.

Praeter haec autem mens absoluta est suuima multi-

tudo iu unitate et unitas iu multitudiue seu systema ab-

solutum
,

quo respectu considerata vera est ratio omiiis

ordiuis et conceiitus et pulchritudiuis. Atque hujus sy-

stematis membra seu momenta, id quod probe est obser-

vandum , uou tantum sunt perceptiones mentis illius ab-

solutae, sed etiam sibi ipsis viventia suique sibi conscia

i. e. mentes, suo unumquodque certo modo graduque.

Nam quidquid verae est vitae et conscientiae sui, id est

in mentis illius unitate comprehensum , neque iu ea

quidquam continetur, quod non sit vere vivens sibique

conscium.

Jam vero si ceterarum mentium quaeque re vera est

momeutum systematis illius, quod diximus, lieri non po-

test, ut ulla earum vere sui sibi sit conscia, nisi quoad

sese, qualis est, ut momentum ejusdem systematis per-

cipiat, ideoque etiam percipiat lioc ipsum, quod sic omni

menti et perceptioni obversatur. Prout autem quaeque

magis minus finita est et imperfecta, ita hoc objectum

suum percipia-t, necesse est, magis minus imperfecte,

ideoque et aliter, atque est in se ipso. Quod quum ita

sit, in se ipsa quaeque aliud actu percipit universum,

quam quod inest in mente divina; et iHud suum univer-

sum est re vera mentis ipsius conscientia sui determi-
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ändring eller behäftad med utsträckning, kroppslighet

och materiaiitet. Ty om han i och för sig kunde för-

ändras, skulle han icke i sig förnimma allt på ett full-

komligt sätt, utan en del potentielt eller dunkelt, en del

aktuelt eller klart; detsamma vore förhållandet, om han

vore bestämd af kroppslighet och materiaiitet, ty krop-

pen är ingenting annat än en dunkel och relativ för-

nimmelse, hvari en mångfald af absoluta förnimmelser

förnimmes på ett ofullkomligt sätt.

Dessutom är den absoluta anden den högsta mångfald

i enhet och enhet i mångfald eller ett absolut system,

och från denna synpunkt betraktad är han den verkliga

grunden till all ordning, harmoni och skönhet. Men
detta systems organer eller momenter äro — hvilket man
noga måste observera — icke blott bestämningar hos

den absoluta anden, utan äfven i och för sig sjelfva lef-

vande och sjelfmedvetna d. v. s. förnimmande väsen,

hvart och ett i sin grad och på sitt bestämda sätt. Ty
allt sannt lif och sjelfmedvetande sammanfattas i den

absoluta andens enhet, och i honom finnes ingenting,

som icke är verkligen lefvande och medvetet.

Om nu hvar och en af de öfriga andarne i sjelfva

verket utgör ett moment i det nämnda systemet, så kan
ingen af dem vara verkligen sjelfmedveten , så vida han

icke uppfattar sig sådan han är d. v. s. såsom ett mo-
ment i samma system , och följaktligen äfven uppfattar

detta sjelft, sådant det särskildt ter sig för hvarje för-

nimmande väsende. Men i samma mon som anden

är mer eller mindre ändlig och ofullkomlig, måste han
ock förnimma detta sitt objekt mer eller mindre ofull-

komligt och följaktligen annorlunda, än det i sig sjelf är.

Sålunda förnimmer hvarje ändlig ande i sig sjelf aktuelt

en annan verld än den, som finnes i den gudomliga

anden; och denna hans verld är i sjelfva verket andens
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iiata, seu ea forma, qua ipsa sibi ut imperfecta et re-

lativa aclest.

Ita vero ex his colligere possumus, meiiteni absolu-

tam ceterarum esse principium et rationem sufficientem

,

itenique veram earuni essentiam et legeiu et meusuram.

Neque eiiim, illa sublata, hae esse omiiino possunt et

perfecte iutelligi, iieque vera est harum vita et ratio

percipieiidi , uisi quoad cum vita et ratione percipiendi

divina est eadem. Nostra quidem scientia ita deninm

est sapieutia , si absoluta percipiamus tanquam absoluta

et relativa tanquam relativa, et si illa ad Deum, haec

autem ad nos referamus. Quidquid enini in nobis est

veri et absoliiti, id etiam est mentis divinae, quidquid

autem in nobis est relativi, id nisi nostrum uon est.

Atque horum elemeutorum consociatio et unitas est mens

nostra humana, quae per id ipsum et mentis divinae est

particeps et ab ea tamen diversa.

Ceterum mens absoluta mentium relativarum nou tau-

tum principium est et ratio sed etiam finis et perfectio,

quo nomine summum et absolutum earum bonum dicitur.

Menti enim nihil aliud esse potest propositum, nisi ut

sibi sit mens quam perfectissima
,
quod ita maxime ob-

tinet , ut verissime se in Deo , Deumque in se percipit.

Quorum illud assequitur, quatenus se ipsam vere percipit

tanquam momentum systematis absoluti in mente divina

— id quod est sapientiae; hoc autem, quatenus sese

suumque mundum eidem systemati efficit similera — id

quod est vi r tu tis. Eatenus enim sua ipsius vita et

conscientia sui eadem est atque mentis divinae.

Quibus ita expositis, non longa opus est argumenta-

tione, ut certo constet, mentem absolutam uno nomine
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eget bestämda sjelfmedvetaiicle eller den form, hvari lian

för sig sjelf är till såsom ofullkomlig och relativ.

Vi kunna nu häraf draga den slutsatsen , att den

absoluta anden är de öfriga andarnes princip och till-

räckliga grund, och tillika deras sanna väsen, lag och

mått. Ty utan denna grund kunna de sednare icke

ens vara till och begripas, ej heller finnes någon san-

ning i deras lif och förnimmande, annars än för så

vidt som det är identiskt med Guds lif och förnimmande.

Då först är vårt vetande verklig vishet, om vi förnimma

det absoluta såsom absolut och det relativa såsom relativt,

och hänföra det förra till Gud, det sednare till oss. Ty
allt sannt och absolut, som finnes hos oss, det tillhör

ä.fven det gudomliga väsendet, allt åter, som är relativt,

det är endast vår egen tillhörighet. Af dessa elementer

utgör vår menskliga ande en förening och enhet, som

just af denna anledning på en gång har del i den gu-

domliga anden och tillika är från honom skild.

För öfrigt är den absoluta anden icke blott de rela-

tiva andarnes princip och grund, utan äfven deras ända-

mål och fullkomlighet, hvadan han ock namnes deras

högsta eller absoluta goda. Ty ett förnimmande väsende

kan e] hafva något annat mål, än att för sig sjelf blifva

så fullkomligt förnimmande som möjligt, och detta vinner

det i desto högre grad, ju sannare det förnimmer sig i

Gud och Gud i sig. Det förra ernås, såvida det verk-

ligen fattar sig sjelf såsom moment af det absoluta sy-

stemet i den gudomliga anden — hvilket är vishetens

uppgift; det sednare, såvida det gestaltar sig och sin

verld till ett uttryck af det gudomliga systemet — hvil-

ket är dygdens uppgift. Ty så till vida är dess eget lif

och sjelfmedvetande identiskt med den gudomliga andens.

Efter denna redogörelse torde det ej behöfvas någon

vidlyftig argumentation för att bevisa, att ordet förnuft
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rationis recte significari. Primuni eiiim ratio, ut inter

omues convenit, uon coipiis est sed mens, et quidem

summa mentis forma et facultas seu perfectio. Hauc

autem vere et absolute esse jam vidimus in sola mente

divina, in ceteris autem magis minus, prout ad hujus

similitudinem propius remotius accedant. Deinde voce

rationis signilicatur rei cujusque principium et substantia

et veritas et mensura et finis et optima conditio, ita

ut, quidquid sit e ratione, id etiam sit rectum, seu

quale esse debeat i. e. vel bonum vel verum vel pul-

chrum vel haec conjuncta. Quae ouinia de Deo iteni di-

cenda esse, et quidem de Eo uno verissime, ex iis, quae

hucusque disputavimus , intelligitur. Praeterea vel id

unum ad rem, quam quaerimus, decernendam satis om-

nino esfee potest, quod homo quisque numquam ratio

ipsa, sed tantum (animal) rationis partieeps esse dicitur;

quae quidem ejus definitio ita vera esse agnoscitur, ut

sapientissimi pariter atque imperitissimi eam adprobeut,

etsi non omnes, quid ea contineatur, aeque clare intelli-

gant. Nos aut^m saepius ostendimus , cujusnam mentis

et rationis homo sit partieeps. Haec igitur jam nobis

sufficiant.

CÅP. VIII.

De cera notione Religionis.

Post ea, quae adhuc disputavimus, non adeo difficile

erit ostendere, quod in lioc libro nobis est propositum,

veram religionis notionem eandem omnino esse atque

ipsam rationem seu vitam et mentem divjuam.
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fullt uttrycker den absoluta andens begrepp. Ty först och

främst är förnuftet, såsom alla erkänna, icke kropp utan

ande och dertill andens högsta form och förmåga eller

dess fullkomlighet. Men endast hos det gudomliga vä-

sendet hafva vi funnit andens begrepp i dess sanning

och fullkomlighet, hos de öfriga deremot mer eller

mindre fullkomligt, allt efter som de mer eller mindre

närma sig till likhet med det förra. Vidare beteck-

nas med ordet förnuft (ratio) hvarje tings princip, sub-

stans , sanning , mått, ändamål och högsta förträfflighet,

så att allt som är i enlighet med förnuftet (förnuftigt), äf-

ven är rätt eller sådant det bör vara d. v. s. godt eller

sannt eller skönt eller allt detta i förening. Alla de

bestämningar, som ytterligare kunna prediceras om Gud
och uteslutande gälla om honom, följa ur dem, vi ofvan

redan framställt. För att afgöra den förevarande frågan

torde det för öfrigt vara alldeles tillräckligt att fram-

hålla, att menniskan aldrig säges vara sjelfva förnuftet,

utan endast en förnuftig eller af förnuftet delaktig va-

relse — en definition, hvilken erkännes vara så riktig,

att såväl lärde som olärde omfatta densamma med lika

bifall, om också icke alla lika klart inse, hvad den inne-

bär. Men vi hafva redan flera gånger uppvisat, af hvil-

ken ande och af hvilket förnuft menniskan är delaktig.

Det sagda kan sålunda vara nog.

ÅTTONDE KAPITLET.

Om Religionens sanna begrepp.

Efter den föregående utredningen torde det ej blifva

synnerligen svårt att visa, att Religionens sanna be-

grepp, hvars bestämmande vi gjort till föremål för denna

afdelning, i sjelfva verket är identiskt med förnuftet

sjelf d. v. s. med det gudomliga lifvet eller den gudom-
liga anden.
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Priuium enini hoc salis per se patet, iu eo uou esse

religiouem, in quo nou sit ratio, sen uullum ens esse

religiosum , nisi idem ant sit ipsa ratio aut certe ratio-

nis particeps. Neqne enim religiouem tribuimus brutis

animantibus , in qnibus rationem uon deprehendimns; ne-

que eam nisi potentia in infantibus esse dicimus, quam-

diu in iis nisi potentia non adest ratio. Atque haec ita

sunt in aperto, ut plura de iis addere non sit opus.

Tura autem et e contrario aeque certum est, in eo

non esse rationem, in quo non sit religio, sen nullum

ens esse ratione praeditum, nisi idem etiam sit rebgio-

sum. Nam si fieri omnino posset, ut quid esset ratione

praeditum sen rationale, neque tamen religiosum, fieri

quoque posset, ut idem esset quam maxime rationale i. e.

ipsa ratio, et tamen careret religione. Ita vero haec

nullum haberet cum ratione commercium, neque adeo ipsa

föret e ratione i. e. nec vera esset sapientia, nec vita

aeterna et spiritualis, nec denique aliquid vel veri vel

boni vel pulchri; quae enim hujus sunt generis, ea om-

nia sunt e ratione, ut modo ostendimus.

Jam vero si fieri uon potest, ut ens ullum sit reli-

giosum, nisi item sit rationale, neque contra ut ens ul-

lum sit rationale, nisi item sit religiosum, sequitur pro-

fecto, ut generatim ens religiosum idem re vera si£ at-

que ens rationale, et contra. Nam, ut jam saepe dixi-

mus , nulla propositio recte hoc modo contraponitur , nisi

ejus subjecto et praedicato eadem subjecta sit notio, di-

versis tantum expressa nomiuibus. Quod si ens religio-

sum idem re vera est atque ens rationale, etiam ne-

cesse omnino est, ens quodque ita maxime ac verissime

esse religiosum , ut maxime verissimeque sit rationale,
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För det första är det nämligen alldeles sjelfklart,

att religion ej finnes hos den, som saknar förnuft, eller

att intet väsende är religiöst, såvida det icke antingen

är förnuftet sjelf eller åtminstone förnuftigt. Tj de o-

skäliga djuren, hos hvilka vi ej kunna spåra något för-

nuft , tillerkänna vi ej heller religion ; och hos små barn

säga vi religionen finnas endast till möjligheten, så länge

förnuftet hos dem finnes endast till möjligheten. Detta

är så uppenbart, att vi ej behöfva derom vidare orda.

Men vidare är det också tvärtom lika säkert, att

förnuft icke finnes, der religion icke finnes, eller att in-

tet väsende är förnuftigt, såvida det icke tillika är reli-

giöst. Ty om det öfverhufvud kunde inträffa, att ett

väsende vore förnuftigt utan att på samma gång vara

religiöst, så vore det likaväl möjligt, att samma väsende

kunde vara i högsta grad förnuftigt eller sjelfva förnuftet

och likväl sakna religion. Men i sådant fall skulle reli-

gionen icke hafva något med förnuftet att skaffa, och

hon vore då ej heller förnuftsenlig d. v. s. hvarken sann

vishet eller evigt och andligt lif, eller korteligen något

sannt eller godt eller skönt, ty allt sådant är, såsom

vi nyss visat, förnuftsenligt.

, Men om nu ett väsende omöjligen kan vara religiöst

utan att tillika vara förnuftigt, och tvärtom ej kan vara

förnuftigt utan att tillika vara religiöst, så följer deraf

nödvändigt, att i allmänhet ett religiöst väsende i sjelf-

va verket är detsamma som ett förnuftigt väsende, och

tvärtom. Ty såsom vi redan ofta nämnt, kan intet om-

döme med bibehållande af sin giltighet på detta sätt

omvändas, såvida icke för subjekt och predikat ligger

samma begrepp till grund, endast uttryckt med olika

namn. Men om ett religiöst väsende i sjelfva verket är

detsamma som ett förnuftigt väsende, så måste ock

hvarje väsende vara i högre och sannare mening religiöst,

i samma mon som det är förnuftigt. Men ingenting är
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Nihil aiitem est magis ratiouale, quam ipsa ratio, ne-

que magis religiosum, quam ipsa religio, quemadmodum

nec quidquam magis aureum, quam ipsum aurum, vel

magis lucidum, quam ipsa lux , et sic iu ceteris. Ita-

que si Deus unus est ens absolute ratiouale, seu ipsa

ratio xar el^oxiv , necesse est, Eum etiam esse ens ab-

solute religiosum seu ipsam religionem i. e. summam ac

verissimam notionem, quae liuic voci subjiciatur.

Hane argumentationen! per se quidem ejusmodi esse

putamus, ut res, quam quaerimus, jam per eam satis

probata videatur iis, qui facultate cogitandi excultiore

utuntur. Quod tamen non dubitamus, quiu multi vim

ejus non penitus sint assecuturi, si sint iu puris notioni-

bus tractandis minus versati, etiam alias argumentatio-

nes mox adhibebimus. Quamquam et contra illam quod

possit afferri, vix quidquam videmus, nisi hoe forte quis

dixerit, religionem ad solam mentem finitam pertinere,

hujusque esse vel gradum vel habitum vel adfectionem

vel aliud ejusdem generis. Verum etsi haec fere est vul-

garis opinio, tamen ea niliil continet, quod ad nostram

sententiam infirmandam valeat. Religionem enim etiam

ad Deum pertinere, vel ex hoe uno coUigimus, quod ea

summa est hominis perfectio et finis, quam solam men-

tem divinam esse jam demonstravimus. Praeterea *idem

etiam facilius ex iis, quae mox afferrentur, intelligi po-

terit. Neque fieri omnino potest, ut religio sit certus

rationis gradus seu ratio ad certum gradum explicita,

quin etiam quisque gradus rationis idem sit gradus reli-

gionis; ex quo continuo efiicitur, utramque re vera esse

eandem, summamque rationem summam esse religionem.

Denique si religio esset certus rationis nostrae modus vel
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mera förnuftigt än sjelfva förnuftet, och ingenting mera

religiöst än religionen, liksom ingenting är mera gyllene

än sjelfva guldet eller mera lysande än sjelfva ljuset,

o. s. v. Om sålunda Gud är det absolut förnuftiga vä-

sendet eller förnuftet xar' å^oxijt^j måste han ock vara

det absolut religiösa väsendet eller sjelfva religionen d.

v. s. det högsta och sannaste begrepp, som kan uttryc-

kas i och med detta ord.

Denna bevisning tro vi i och för sig vara af den

beskaffenhet , att den för dem , som ega en mera upp-

öfvad tankeförmåga, torde vara tillräcklig att skänka en

öfvertygelse i denna fråga. Men som vi förmoda, att

många, hvilka äro mindre hemmastadda i de abstrakta

begreppens rymder, icke fullt skola kunna fatta hennes

bindande kraft , skola vi strax framställa äfven några

andra bevis. Ehuru det är svårt att linna någon grundad

invändning emot hvad vi framställt, kunde man dock

möjligen göra den anmärkningen, att religionen endast

tillhör den ändliga anden och hos honom anger en viss

grad eller beskaffenhet eller bestämdhet eller något dy-

likt. Men om ock detta ungefärligen är det allmänna före-

ställningssättet, så ligger deri likväl ingenting, som kan

rubba vårt påstående. Ty att religionen äfven kan pre-

diceras om Gud , kan man sluta redan deraf , att hon är

menniskans högsta fullkomlighet och ändamål, hvilket vi

redan visat endast den gudomliga anden vara. Detsamma
skall för öfrigt ännu tydligare framgå af de skäl, som vi

längre ned skola anföra. Vidare är det alldeles omöjligt,

att religionen kan vara en viss grad af förnuft eller för-

nuftet till en viss grad utveckladt, såvida ej hvarje grad

af förnuft tillika är en grad af religion; hvaraf omedel-

bart följer, att båda i sjelfva verket utgöra samma sak,

och att det högsta förnuftet är den högsta religionen.

Om slutligen religionen vore en viss modus eller beskaf-

fenhet hos vårt förnuft eller en viss tillfällig bestämning
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habitus, vel certa ejusdem adfectio, ea qiiidem, maueute

ratioue, et adesse posset et abesse. Atqui iii nobis ita

tantum est ratio, si nostra scientia et vita eadem est

atque divina, qualis utique esse uon potest, nisi qiioad

iu nobis est religio. Scilicet maximopere cavendum est,

ne ratio humana aut cum meute universa aut cum facul-

tate ejus cogitaudi confundatur; inde eiiim hoc loco om-

nis exsistit dubitatio.

Ceterum aliis quoque argumentis probari potest, reli-

gionen! ipsam non esse diversam a vita et mente diviua

v. gr. hoc modo. Homini, ut in superioribus est dispu-

tatum
,
quuni sit mens finita et relativa, nihil aliud esse

potest propositum tanquam summa perfectio et finis et

felicitas, nisi ut sibi sit mens quam verissima et per-

fectissima. Hoc autem ita maxime assequitur, ut proxi-

me ad similitudinem accedit mentis absolutae, quamobrem

et Plato summum nostrum bonum statuit ofiolcooiv lov Osov

xazcc TO åvpazöpj id quod sapientissimorum virorum judi-

ciis semper est comprobatum. At si Deus uon esset reli-

giosus — et quidem absolute religiosus sen ipsa Religio,

quia in eo nihil non est omnibus numeris perfectum —
uecessario hinc sequeretur, ut homo ita minime föret

religiosus, seu ita maxime exueret religionem, ut proxi-

me ad similitudinem Dei accederet. Quod quam sit per-

versum et absurdum, nemo non videt, quippe quum ita

quidem religio non aliquid boni et expetendi föret, sed

potius aliquid mali et fugiendi. Omnino nihil quidquam

est absolute bonum praeter vitam et mentem divinam
,

ideoque nec quidquam relative bonum, nisi quoad illius

vitae ac mentis sit particeps.

Praeterea si recte docent Theologi, quod nos minime

dubitamus, religionem esse et scientiam de Deo rebusque
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hos detta, så skulle hou, utan att förnuftets begrepp

derigenom upphäfdes, såsom bestämning likaväl kunna

frånsägas som tilläggas detsamma. Men nu finnes för-

nuft bos oss, endast för så vidt som vårt vetande och

vårt lif äro identiska med Guds vetande ocb lif, och

så beskaffade kunna de icke vara, såvida ej hos oss

finnes religion. Man måste nämligen noga akta sig, att

icke förvexla det men&kliga förnuftet med förnimmandet

i allmänhet eller med det menskliga förståndet; ty på

en sådan förvexling beror hvarje betänklighet i detta fall.

Äfven med andra skäl kan man styrka, att religio-

nen icke kan vara något från det gudomliga lifvet och

förnimmandet skildt, såsom t. ex. på följande sätt. Då
menniskan, som vi af den föregående undersökningen

funnit, är en relativ och ändlig ande, så kan ingenting

annat vara henne föresatt såsom hennes högsta fullkom-

lighet, ändamål och salighet, än att för sig sjelf blifva

ett så sann t och fullkomligt förnimmande väsende som

möjligt. Men detta mål vinnes i högre grad, i samma
mon man kommer till allt större likhet med den abso-

luta anden, hvadan ock Plato bestämde vårt högsta go-

da såsom den största möjliga likhet med Gud, hvilket de

insigtsfullaste män i alla tider erkänt såsom riktigt.

Vore nu Gud icke religiös — och absolut religiös eller

sjelfva religionen, emedan hos honom allt är i alla af-

seenden fullkomligt ,
— så skulle deraf med nödvändig-

het följa, att ju mera menniskan blefve lik Gud, desto

mindre religiös skulle hon blifva, eller desto mera skulle

hon afkläda sig religionen. Det orimliga och absur-

da i denna slutsats faller en hvar i ögonen, allden-

stund religionen då icke vore ett godt eller eftersträf-

vansvärdt, utan snarare ett ondt och förkastligt. Ty
det gifves intet absolut godt utom det gudomliga lifvet

och förnuftet, och följaktligen heller intet relativt godt,

såvida det ej är delaktigt af detta lif och förnuft.

Föröfrigt om Teologerna — äfven enligt vår mening —
med rätta lära, att religionen är kunskap om Gud och

9.
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divinis et vitam hiiic scientiae aptani ac conseutaiieam

,

ex hoc quoque idem atque ex ceteris efficitur. Nam si

religio est ea, quarn diximus, scientia, fieri iiou potest,

ut ipsa sit absolute vera et perfecta . uisi item scientia

illa ejusdem sit veritatis ac perfectionis. lu quo autem

esse haec potest absolute vera et perfecta nisi iu Deo,

eui uni propriuni est iiihil non vere et absolute perci-

pere? Et cui praeter Eum, qui uuus ejusuiodi gau-

det scieutia, vita esse potest huic perfecte apta et con-

sentaiiea? At si, quod supra osteudimus, Deus haud

diversus est a scieutia et vita absoluta, uecesse est,

Eum uec esse a religione absoluta diversum. Atque hoc

idem erui potest ex quacumque religiouis defiuitioue, quae

aliqua ex parte verum attiugit.

Plura vero argumeuta hic uou addimus, quoniam ista

uobis jam sufficere videntur. Neque est, quod in notioue

religiouis explicanda diutius versemur, quum quae de

mente absoluta exposuimus, etiam ad illam sint trans-

fereuda. Superest autem. ut osteudamus, quo modo reli-

gio insit et appareat in mente finita humana, id quod in

libro tertio et ultimo persequemur.
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de gudomliga tingen samt ett lif i enlighet och öfverens-

stämmelse med denna insigt, så kunna vi äfven häraf

draga samma slutsats, som af det föregående. Ty om
religionen är en sådan kunskap, som vi nämnt, så kan

hon omöjligt sjelf vara absolut sann och fullkomlig, så

vida ej också denna kunskap är lika sann och fullkom-

lig. Men hos hvem finnes väl en sådan absolut sann

och fullkomlig kunskap, om ej hos Gud, då det ju för

honom ensam är möjligt att förnimma allt på ett sannt

och fullkomligt sätt? Och hos hvilken annan än hos

honom, som ensam är i besittning af ett sådant vetande,

kan väl finnas ett lif, som är fullkomligt öfverensstäm-

mande med detta vetande. Men om, såsom vi ofvan

visat, Gud är det absoluta vetandet och det absoluta

lifvet, så måste han ock vara den absoluta religionen.

Och till samma insigt kan man komma, om man utgår

från hvilken annan definition på religion som helst, som

i någon mon träffar det rätta.

Några flera skäl för denna vår åsigt ämna vi ej an-

föra här, emedan de nämnda synas oss tillräckliga. Ej

heller behöfva vi längre sysselsätta oss med att utveckla,

hvad som ligger i religionens begrepp, alldenstund alla

de bestämningar, vi tillagt den absoluta anden, kunna
^ ^

o

öfvernyttas äfven på religionen. Återstår dock att visa,

på hvad sätt religionen är närvarande och yttrar sig

hos den ändliga menniskoanden, hvilket vi skola göra

till föremål för den tredje och sista afdeluingen.



LIBER TERTIUS.

DE SAPIENTIA ET TIRTTJTE.

cåp. i.

De mente hwaana generatim considerata.

Homiiiem esse nientem fiuitam et relativam, quae actn

ratiouis particeps tieri possit, partim ex iis, quae dispu-

tata sunt in libris superioribus
,

partim ex factis et sua

cujusque couscientia sui cognoscitur.

Homo itaque sibi couscius esse potest sui ipsius tan-

quam membri orgauici ejus systematis et uuiversi, quod

est in mente divina: et quidem ita maxime hac vita et

conscientia sui gaudet, ut sibi ad veritatem suam ac per-

fectionem est maxime explicitus. At quum idem tamen

sit mens finita, aliud quoque habeat, necesse est, uni-

versum, quod et ipsi soli est proprium, et magis minus

abhorret a divino illo, cujus quidem, tanquam essentiae

suae, est phaeuomenon sen perceptio relativa et imper-

fecta'). Neque vero id aliud re vera est, nisi Tiomo

ipse universus , sen mens humana in se ab omni parte

determinata, qualis sibi est tanquam finita et a mente

divina diversa'-).

Quemadmodum igitur perfecta explicatio mentis di-

vinae perfecta etiam est explicatio universi absoluti , sic

perfecta explicatio mentis humanae perfecta iteni est ex-

') Vide p. 88, 118. '^ P. 11



TREDJE AFDELNINOEN»

OM TISHETEI OCH DYGDEN.

FÖRSTA KAPITLET.

Om mennisko-anden i allmänhet.

Att meuinskan är en ändlig och relativ ande, som kan

utveckla sig till aktuel förnuftighet, framgår såväl af

den föregående framställningen, som af erfarenheten och

hvars och ens eget medvetande.

Menniskan kan derföre medvetet fatta sig sjelf så-

som organiskt moment i det system och den verld, som

utgör den gudomliga andens innehåll, och hon blir i

desto högre grad delaktig af hans lif och sjelfmedvetan-

de, ju mer hon för sig sjelf blifvit utvecklad till sin san-

ning och fullkomlighet. Men då hon likväl på samma
gång är en ändlig ande, måste hon äfven hafva en an-

nan verld, som är alldeles egendomlig för henne och i

mer eller mindre mon skiljer sig ifrån den gudomliga

verld, som utgör dess väsende, och af hvilken den utgör

ett fenomen eller en relativ och ofullkomlig uppfattning').

Denna verld är emellertid i sjelfva verket ingenting an-

nat, än menniskan sjelf i sin totalitet eller mennisko-

anden inom sig i alla afseenden bestämd, sådan han upp-

fattar sig såsom ändlig och från den gudomliga anden

åtskild 2).

Likasom således en fullständig förklaring af den gu-

domliga anden äfven är en fullständig förklaring af den

absoluta verkligheten, så är en fullständig förklaring af

menniskoanden tillika en fullständig framställning af vår

') Se s. 39, 119. -) Sid. 119.
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plicatio universi uostri velativi. Eteiiim lioc totiim iio-

stris perceptionibus iniperfectis coiitinetur^): et niens noii

magis esse et concipi potest sine perceptionum suarum

universitate
,
qaani haec vicissim esse et coneipi siiie illa.

Itaqiie iiihil fernie iiiterest, utnun inentem liiimaiiam

universam, aii uiiiversitatcm rerum relativarum, quae ah

ipsa percipiuntur, clicamus; icl quod iii sequentibus per-

petuo est retineudum. Kt quouiam liaec mens, ut fiuita

et relativa, ipso geiiere diversa est a iiieute absoluta,

facile iutelligitur, eam universe determinandam esse prae-

dicatis ejusmodi, quae siiit opposita iis, quibus haec vere

cogitatur. Neque tamen baec oppositio et diversitas vai

nisi relativa, quoniam opposita aliquid iiabeaiit, oportet,

comumue, quod qiiidem liic ipsa est essentia absoluta,

quippe quum omne ens relativum nihil sit nisi ens ab-

solutum imperfectius quodammodo perceptum-). Nimirum

ubique hoc uos urgemus, nullam oppositionen! re vera esse

absolutam, sed omnem, ut ipsa ejns fert notio, relativam.

Quae quum ita sint, primum cjuidem hoc novimus,

mentem humanam et universitatem rerum, quae ejus di-

cantur, non absolutam esse sed relativam'). Neque enim

ea in se sola babet omnia, quae Esse ejns constituunt,

ideo quod mentem quae sibi subsit, requirat absolutam,

neque est omnibus numeris perfecta, quum luagis wiinus

imperfecte percipiat, quae modo perfecto a mente abso-

luta percipiuntur. Est igitur mens bumana oppositorum

unitas
,
partim magis ens absolutum

,
partim magis bujus

contrarium referens; idemque dicendum est et de toto et

de partibus quibusque ejus universi, ([uod illa ut suum

cousiderat. Omnino nibil quidquam in lioc reperitur, quod

') P. 38, 118 ot alibi. ") P. 70. •'') P. 134.
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relativa verld. Ty deuiia består helt och hållet af vara

ofullkomliga förnimmelser*); och anden kan lika litet

vara och tänkas utan totaliteten af sina förnimmelser,

som den sednare å sin sida kan vara och tänkas utan

den förra. Sålunda är det nästan ingen skillnad, vare

sig vi tala om meniiiskoanden i dess totalitet ,
eller om

totaliteten af de relativa ting, som af honom förnimmas;

något som man i det följande ständigt måste fasthålla.

Och emedan denna ande, såsom ändlig och relativ, är

till sjelfva arten skild från den absoluta, inse vi lätt,

att han i det hela måste bestämmas af sådana predi-

kater, som äro motsatsen till dem, med hvilka den ab-

soluta anden fattas i sin sanning. Likväl är denna

motsats och olikhet endast relativ, alldenstund motsatta

niembra alltid måste hafva något gemensamt ,
hvilket

här är sjelfva den absoluta substansen, alldenstund hvarje

relativt väsende icke är någonting annat än ett absolut

väsende, som på ett ofnllkomligt sätt förnimmes'-). Hvad

vi alltså uttryckligen och en gång för alla yrka är, att

ingen motsats är absolut, utan att hvarje sådan, såsom

sjelfva dess begrepp ger tillkänna, är relativ.

Förhåller det sig nu så, inse vi först och främst,

att menniskoanden och totaliteten af de ting, som sä-

gas tillhöra honom, icke är absolut utan relativ =^). Ty han
eger hvarken inom sig sjelf allt, som konstituerar hans
vara, utan fordrar det absoluta såsom sin grund, ej hel-

ler är han i alla afseenden fullkomlig, alldenstund han
mer eller mindre ofullkomligt förnimmer det innehåll,

som på ett fullkomligt sätt förnimmes af det absoluta.

Menniskoanden är sålunda en enhet af motsatser, i det

han innehåller dels ett absolut vara, dels ett dertill mot-
satt; och detsamma kan man säga såväl om det hela, som
om hvarje del af den verld, som menniskan betraktar

såsom sin. Ty inom denna finnes icke ett enda mo-

') Se 39, 119 o. annorst. ~) S. 71. ^) S. 135.
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uou per suum clemum oppositum $it et percipiatur, quale

re vera est.

Ita vero vix est, quod admoiieamus , meuteni huma-

nam uuiversam uon esse absolute secl tantum relative vi-

ventem suique consciam et liberam, qiiippe quiim eam

hoc quoque respectu nieuti absolutae magis minus coii-

trariam esse uecesse sit^). Eademque de causa illa nou

est perfecta uuitas iii multitudine et multitudo iu uni-

tate seu systema absolutum. sed ut in ea alia magis vi-

ventia sunt et sua et libera, alia magis horum eontra-

ria, pari modo in ea alia sunt magis juucta, apta et

inter se congruentia, alia contra magis disjecta, pertur-

bata et inter se repugnautia. Scilicet forma meutis ab-

solutae est oninium determinationum ejus concentus et

harmonia, eoque menti finitae baec forma nisi imperfecte

competere non potest^). In mente autem humana esse

vel contineri dicimus, quae ut spatio vel certe tempore

determinata ab ipsa percipiuntur.

Etenim ea suo cum universo non absolute incorporea

est et spiritualis, sed spatio et corpore et concretione

magis minus adfecta. Nam, ut et antea-*) diximus, uni-

versitas entium absolutorum in mente divina unicum est

objectum omnis mentis ac pereeptionis , et hoc objectum

totum quantum veris constat notionibus, quae uec spatio

nec corpore determinantur. Dum vero hoc imperfecte perci-

pitur a mente uostra finita, ei abeat, necesse est, in aliquid

sibi magis minus coiitrarium, et quidem nuixime iis in par-

tibus, qiiae imperfectissime percipiuntur. Ttaque hinc fit, ut

quae a nobis percipiuntur, alia sint magis alia minus sjiatio

et concretione adfecta i. e. alia magis externa, remöta, cor-

porea, alia magis interna, propinqua, incorporea etc.

') P. 94. 2) p 102. ^) P. 38, 118 et alibi.
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meut, som icke just genom sin motsats är och förnim-

mes till sin verkliga beskaffenhet.

Vi behöfva sålunda knappt erinra om, att mennisko-

auden i sin helhet icke är absolut utan endast relativt

lefvande, sjelfmedvetande och fri, alldenstund han äfven

i detta afseende måste vara den absoluta anden mer el-

ler mindre motsatt^). Af samma orsak kan han ej heller

vara en fullkomlig enhet i mångfald och mångfald i en-

het eller absolut system; men liksom vissa momenter hos

honom äro mera lefvande , sjelfständiga och fria, andra

åter mera motsatsen deraf, så visa ock några momenter

större sammanhang , harmoni och öfverensstämmelse med

h varandra, andra åter mera söndring, disharmoni och

strid. Den absoluta andens form är nämligen samstäm-

mighet och harmoni mellan alla hans bestämningar, och

denna form kan derföre endast på ett ofullkomligt sätt

förefinnas hos den ändliga anden-). Men i menniskoanden

säga vi det vara eller innehållas, som af honom förnim-

mes såsom bestämdt af rum eller åtminstone af tid.

Menniskan jemte sin verld är nämligen icke absolut

okroppslig och andlig, utan mer eller mindre behäftad

med rummets, kroppslighetens och materiens inskränk-

ningar. Ty total iteten af de absoluta väsendena i den

gudomliga anden utgör, såsom vi förut ^) nämnt, det

enda objektet för hvarje förnimmande och förnimmel-

se, och detta objekt konstitueras allt igenom af sanna

begrepp, som icke bestämmas af rum och kroppshghet.

Men då detta objekt ofullkomligt förnimmes af vår änd-

liga ande, så måste det nödvändigt för honom komma
att te sig såsom något mer eller mindre motsatt mot hvad

det är i sig, och detta allra mest i de momenter, som
förnimmas mest ofullkomligt. Häraf följer, att hvad som
af oss förnimmes är dels mer, dels mindre behäftadt med
rum och materie, d. v. s. en del är mera yttre, aflägs(»n,

kroppslig, en annan mer inre, närbelägen och andlig o. s. v.

') S. 95. 2) g^ 103, ^) S. 39, 119 o. annorst.
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Deuique uec mens humana universa absolute aeterua

est et inimutabilis, sed tempore et mutatioue determi-

nata, quamquam huc quoque relative, seu magis minus.

Etenim ut mens ad aliud non tendit ac lertur, quam ut

vitam vivat quam optimam et sui determiuationumque

suaruni Hat quam maxinie conscia. Sed quoniam et ipsa

est linita, adeo ut, licet omnia percipiat potentia, tamen

nisi partem non assequatur actu, et, quae ab ipsa per-

cipiuntur, sunt relativa et per alia determinata , necesse

est, eam, dum ad unum perfectius percipieudum tendat,

ad aliud, quo illud sit determinatum, usque duci et quasi

propelli. Atque hoc non tantum ad mentem universam,

sed etiani ad omnes ejus determinationes pertinet, qua-

tenus hae quoque sunt viventes suique consciae. Haec

igitur est causa, cur alia si trauseant a potentia ad ac-

tum, alia contra ab actu ad potentiam, et cur in ea

numquam non sit niotus atque mutatio. Ceterum quo

quidque percipit perfectius, idque ita optime sit, ut per-

ceptum minime est determinatum, eo hoc reperit natura

sua iniQiutabilius, quippe quod ita maxime veram vim

rerum ei referat, quae aeterna et immutabilis est. At-

que adeo in ea alia magis alia minus caduca et muta-

bilia sunt.

Ut autem intelligatur, unde et quorsum haet ejus

mutatio ferat, sequentia hoc loco addita volumus, quae

item ad aaturam humanam declarandam profutura sunt.

Tum mens humana universa, tum omnes ac singulae

ejus determinationes, una couscientia sui indetermiuata

excepta, oppositorum sunt unitates, et duobus constituun-

tur elementis relative diversis, quorum unum est magis

generale et indeterminatum , alterum magis speciale et
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Slutligen är menniskoaiideii i sin helhet icke heller

absolut evig och oföränderlig, utan bestämd af tid och

förändring, ehuru äfven detta relativt eller mer och min-

dre. Tj såsom ande har menniskan icke någon annan

sträfvan och uppgift, än att lefva det bästa möjliga lif

och vinna den högsta möjliga grad af medvetenhet om
sig och sina bestämningar. Men emedan hon sjelf

är . ändlig, så att hon, ehuru hon förnimmer allt till

möjligheteu , likväl endast förmår aktuelt uppfatta en

del, och emedan livad af henne förnimmes är relativt

och bestämdt af annat, så måste hon vid sin sträfvan

till att fullkomligare uppfatta ett moment oaflåtligen le-

das och liksom drifvas till ett annat, livaraf det förra

är bestämdt. Detta gäller ej blott om det förnimman-

de väsendet i det hela, utan äfven om alla dess be-

stämningar, såvida äfven dessa äro lefvande och sjelf-

medvetande. Häri finna vi sålunda skälet , hvarföre

några bestämningar öfvergå från potentialitet till aktua-

litet, åter andra tvärtom nedsjunka från aktualitet till

potentialitet, så ock anledningen, hvarföre hos menni-

skan ständigt för sig går rörelse och förändring. Men ju

fuUkomliojare hon förnimmer nåöjot — och detta är desto

lättare, ju färre bestämningar det förnumna eger — de-

sto mera oföränderligt till sin natur finner hon det vai'a,

alldenstund det då i högre grad för henne uppenbarar tin-

gens verkliga väsen, som är evigt och oföränderligt. Så-

lunda visa sig somliga bestämningar hos henne mera för-

gängliga och vexlande, andra åter mindre.

Men för att förstå, hvarifrån denna förändring ut-

går, och hvart den leder, vilja vi här tillägga följande,

hvilket äfven torde bidraga till en närmare förklaring af

menniskans natur.

Såväl menniskoanden i sin helhet, som alla hans

särskilda bestämningar, allenast med undantag af det rena

sjelfmedvetandet , äro enheter af motsats och konstitueras

af tvenne relativt motsatta elementer, af hvilka det ena

är mera generelt och obestämdt, det andra mera specielt
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determinatum. Atque horum elementorum prius a mente

finita melius quasi perspicitur, quam posterius, si quidem

ambo simul et eodem puneto temporis pereipiuntur, ideo-

que illud etiam veram et absolutam esseutiam magis ei

referat, necesse est. Ita vero illud est rei cujusque pars

potior, quae in re tota conjuncta reperitur cum altero

elemento tanquam parte ejus deteriori. Illud videlicet

magis ea obtinet praedicata, quae euti competuut abso-

luto, lioc magis ea, quae bis sunt opposita. Illud est

magis vivens, suum, immutabile, spirituale, praeseus,

unum, activum, causale, substantiale, verum, bonum
,

pulchrum etcJ); hoc autem magis omnia borum contraria.

Quamquam, ut facile patet, baee elementa non eodem

gradu modoque adsunt in omnibus uuiversi relativ i par-

tibus, sed ita, ut in aliis alterum altero magis quasi

praeponderet.

Quae si ad mentem bumanam praecipue transferuu-

tur, ex iis intelligitur , eam in unoquoque vitae suae

momento alia percipere perfectius, alia imperfectius , ideo-

que alia in se liabere magis interna et centralia ac prae-

seutia, alia contra magis externa et versus peripberiam

({uasi rejecta et remota. Atque hinc sequitur, ut ea in

unoquoque vitae suae momento et centrum babeat et

peripberiam, sen medium et extrema, et quidem ita, ut

sint, quae in ea simul exstent, respectu spatii magis

vel interna vel externa, quae autem in ea succedunt,

respectu temporis magis vel praesentia vel remota, i. e.

praeterita aut futura. Eademque etiam est causa, cur

ipsa numquam non sit universi sui centrum, uec quid-

quani in eo reperiat, quod dignitate superet vitam ac cou-

scientiam sui, quippe qua nibil in eo perfectius percipiat.

') P. 88 etseq.
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och bestämdt. Det förra af dessa elementer genomträii-

ges likasom lättare af den ändliga anden, än det sednare,

om nämligen båda på en gång och i samma tidsmoment

förnimmas, och följaktligen måste äfven det förra för

honom mera framställa den sanna och absoluta verklicp-

heten. Det kaii derföre sägas utgöra det högre momen-
tet i' allting, hvilket i hvarje helt visar sig förenadt med
det andra elementet eller den lägre sidan hos föremålet.

Derigenom erhåller naturligtvis det förra öfvervägande de

predikater, som tillkomma det absoluta väsendet, det

sednare öfvervägande dertill motsatta. Det förra mo-

mentet är mera lefvande, sjelfständigt, oföränderligt, and-

ligt, närvarande, ett, aktivt, kausalt, substantielt , sannt,

godt, skönt o. s. v.^); det sednare åter mera motsatsen

till- allt detta. Men som man lätt finner, äro dessa ele-

menter icke i samma grad och form närvarande i den

relativa verldens alla momenter, utan så att det ena är

förherrskande i ett moment, det andra i ett annat.

Om vi nu tillämpa det sagda särskildt på mennisko-

anden, så inse vi, att han i hvarje ögonblick af sitt lif

måste förnimma vissa momenter fullkomligare, andra mera

ofullkomligt, och att han följaktligen måste hafva soni-

Hga hos sig såsom mera inre, centrala och närvarande,

medan andra deremot äro mera yttre, periferiska och

aflägsna. Häraf följer , att han i hvarje moment af

sitt lif har både ett centrum och en periferi, eller ett

medium och gränspunkter, och detta så, att de bestäm-

ningar, som på en gång äro närvarande i medvetandet,

i afseende på rummet antingen äro mera inre eller mera
yttre, och att de, som följa på hvarandra i medvetan-

det, med hänseende till tiden antingen äro mera närva-

rande eller mera frånvarande d. v. s. förflutna eller till-

kommande. Och detta är äfven orsaken, hvarföre men-
niskan sjelf alltid utgör centrum för sin verld, och hvar-

före hon aldrig inom denna påträffar någonting, som i

dignitet öfvergår lifvet och sjelfmedvetandet, då ju detta

är det fullkomligaste, hon der förnimmer.

') S. 89 o. f.
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Verum uou tautuni iu quovis momento, sed etiam in

tota vita sna temporali, si haec tanqiiam una siniul cod-

sideratur , mens humana medium habet et extrema, seu

initium, medium et fiuem, quum et tota iisdem consti-

tuatur elomeutis. Itaque si hoc modo tota ut una con-

sideratur, in quovis momento, quod est a centro seu me-

dia aetate remotius, ipsa minus mens vera est et per-

fecta, seu minus sui conscia et libera et activa, eontra-

que in quovis momento, quod centro est propius. Et

dum hane vitae suae formani in tempore explicat, fieri

necesse est, ut, nisi quid fortuiti acciderit, primum sen-

sim et continue crescat et ad majorem sui perfectionem

perveniat, donec suum quasi fastigium attigerit, et de-

inde sensini ac continue decrescat, quamquam, ut facile

iutelligitur , non pari et eodem modo, quo creverit. Ut

autem minime est perfecte vivens et intelligens seu mens,

ita maxime est vitae expers et bruta seu na tur a, et

contra.

Quae quum ita sint, in quovis vitae suae momento

homo illuc quidem tendit ac movetur, ut se ex natura

explicet ac transformet in mentem; verum in tota vita

lioc ita assequitur , ut per primam partem magis magis-

que proliciat, per alteram magis magisque deficiat. Idem-

que etiam inträ lias partes quodammodo evenit iu "diver-

sis vitae ejus formis, quamquam in eo jam haud mora-

bimur. Id unum addimus, mentem Immanam, si nihil

nisi forma vitae ejus temporalis respicitur, recte dici ex

natura exsistere et ad naturam redire; si autem ex veri-

tate sua consideratur. ipsa rectius dicitur naturae causa

efficiens, quippe quum haec re vera nihil sit nisi ipsius

forma inferior et imperfectior.
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Men icke blott i hvarje moment, utan äfven i hela

sitt tidslif , om man betraktar detta såsom ett enda helt,

eger menniskoanden ett medium och gränser eller bör-

jan, midt och slut, enär han äfven såsom ett helt kon-

stitueras af samma elementer. Och om man sålunda be-

traktar honom såsom ett enda helt , så är han mindre

sann och fullkomlig ande eller mindre sjelfmedvetande,

fri och aktiv i hvarje moment, som är mera aflagset

från centrum eller medelåldern, och tvärtom i hvarje

moment , som är närmare detta centrum. Och då han

utvecklar denna sin lifsform i tiden, så kommer detta

lif, så vida ej någon störande tillfällighet inträffar, först

att småningom och kontinuerligt tilltaga och vinna allt

större fullkomlighet, till dess det nått sin höjdpunkt,

ocli derpå att småningom och kontinuerligt aftaga, ehuru

naturligtvis icke på alldeles samma sätt, som det ut-

vecklats. Men ju mindre menniskan är fullkomligt lef-

vande och intelligent eller ande, desto mera liflös och

oskälig eller natur är hon, och tvärtom.

I hvarje moment af sitt lif tenderar menniskan så-

lunda att utveckla sig från natur och ombilda sig till

ande; men under hennes tidslif, betraktadt som ett helt,

får dennu utveckling: under den förra delen formen af ett

tilltagande, under den sednare delen formen af ett afta-

gande. Detsamma visar sig på sätt och vis äfven inom

de olika stadierna af hennes lif, ehuru vi nu icke der-

med vilja uppehålla oss. Vi tillägga blott den anmärk-
ningen, att menniskoanden, om maii endast afser den

timliga formen af hans lif, med rätta kan sägas uppstå

ur naturen och återgå till naturen; betraktas han åter

till sitt sanna väsende, kan han sjelf snarare sägas vara

en frambringande orsak till naturen, alldenstund den

sednare i sjelfva verket ej är någonting annat än en

lägre och ofullkomligare form af menniskoanden sjelf.
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CÅP. II.

De actuositate rnentis humanae.

Mens humana nou tantum est perpetuo viveus et per-

cipiens, quamquam vario veritatis ac perfectiouis gradn,

verum etiam perpetuo mobilis et mutal^ilis et actuosa.

VA quoniam hae proprietates ita in ea adsunt conjunctae,

ut numquam sit actuosa, quin item sit percipieus, nec

umquam percipieus, quin item sit actuosa, sequitur, quod

etiam atque etiam est considerandum, omnem ejus per-

ceptionem esse actionem, et contra omnem actionem per-

ceptionem, ita ut unumquodque vitae suae momentum no-

men utrumque obtineat, prout uno vel altero modo ma-

gis consideratur.

Verum haec tamen actuositas ejus universa nou plane

unius ejusdemque est generis, sed partim magis sua et

activa, partim magis aliena et passiva, gradibus infinite

variis ac diversis. Nam quum sit mens humana sibi

non absolute sed relative vivens suique conscia, ideoque

nec absolute sed relative sua et libera , etiam actuositas

ejus eodem modo sit comparata, necesse est, quippe quae

nihil sit, nisi mens ipsa in motu et mutatione conside-

rata. Queraadmodum igitur perceptiones ejus aliae aliis

magis verae sunt et perfectae, ita etiam eaedem, ut ac-

tiones consideratae, aliae aliis magis suae ipsius sunt at-

que liberae. Et quo magis actiones ejus sunt suae et

liberae, eo magis ipsa est in iis activa; quo magis au-

tem illae contrarii sunt generis, eo magis est in iis pas-

siva. Et sic quidem per continuam ejusmodi actuosita-

tem
,

quae relativa est activitatis ac })assivitatis unitas
,

mens humana universa sibi se explicat.
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ANDRA KAPITLET.

Om menniskoanden såsom verksam.

Menniskoandeu är icke blott ständigt lefvande och

föruimmande, om ock i olika grader af sanning och full-

komlighet, utan äfven ständigt rörlig, föränderlig och

verksam. Och enär dessa bestämningar äro hos honom
så nära förbundna, att han aldrig är verksam utan att

tillika vara förnimmande, ej heller någonsin förnimman-

de utan att på samma gång vara verksam, så följer

deraf — , och detta må man aldrig lemna ur sigte —
att hvarje hans förnimmelse är en verksamhet, och

tvärtom hvarje verksamhet en förnimmelse, så att hvarje

moment af hans lif erhåller såväl den ena som den an-

dra benämningen, allt efter som det betraktas öfvervä-

gande från den ena eller den andra synpunkten.

Emellertid visar sig denna menniskoandens verksam-

het icke alltigenom vara af alldeles samma beskaffenhet,

utan i vissa momenter framträder den såsom mer sjelf-

ständig och aktiv, i andra åter såsom mer osjelfständig

och passiv, i oändligt många och vexlande grader. Ty
då menniskoanden för sig icke är absolut utan endast

relativt lefvande och sjelfmedvetande, och derföre ej heller

absolut utan blott relativt sjelfständig och fri, så måste

äfven hans verksamhet vara på samma sätt beskaffad,

alldenstund denna verksamhet icke är någonting annat

än menniskoanden sjelf, betraktad i sin rörelse och för-

ändring. Likasom några af hans förnimmelser sålunda

äro mera sanna och fullkomliga än andra, så äro de ock,

betraktade såsom handlingar, mer eller mindre sjelfstän-

diga och fria. Och ju mera menniskans handlingar äro

sjelfständiga och fria, desto mera aktiv är hon sjelf i

dem; ju mera de åter förete en motsatt karakter, desto

mera passiv är hon i dem. Genom en sådan kontinuer-

lig verksamhet, som innebär en relativ enhet af akti-

vitet och passivitet, utvecklar sig alltså hela mennisko-

anden för sig sjelf. 10.
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Quod autem ad vocem actionis attinet, qua usi jam

sumus atl omne actuositatis momentuiu significandum , eä

quidem seusu hoc latiori uti omiiino licet. Eteuim acti-

vitas et passivitas ita fere inter se sunt oppositae, ut

V. gr. calor et frigus, in quibus utique nihil impedit,

quomiiius quisque gradus frigoris certus dicatur gradus

caloris. Quia vero ex usu loqueudi communi ita plerum-

que a c tio intelligitur, ut sit passioni opposita, seiisurn

ejus, quem latiorem diximus, voci functionis tribuemus,

adeo ut haec tuin actionem tum passiouem complectatur.

Atque hujus vocis notionem, cum eaque conjunctam no-

tiouem facultatis paucis jam explicatum ibimus.

Fuuctiouem igitur meutis , dicimus quamvis actuosita-

tis suae partem, quae certum momentum temporis i. e.

partem hujus indivisam occupat. Et quouiam actuositas

nihil est uisi meus ipsa iu motu et mutatioue conside-

rata, sequitur, ut etiam quaeque fuuctio meutis uihil sit

nisi meus ipsa in certo momeuto temporis cousiderata.

In unoquoque autem momeuto mens una est atque multi-

plex, quamobrem idem etiam dicendum est de quavis ejus

functione, quae considerari potest non tautum ut una

functio, sed etiam ut plurium multitudo. Neque vero

quidquam impedit, quominus pro una item habeantur

plures ejusmodi functiones, quae plura occupant momenta

temporis; nam et unumquodque hujus momentum unitas

est et nniltitudo, ita ut recte ex utracumque parte pro

arbitrio consideretur. Quae omnia ex continuitate, quam

diximus, vitae et actuositatis humanae efficiuutur.

Jam vero omnes meutis nostrae functiones, utcumque

sumtae, aliquid habent generale sen iuter se commune,

et aliquid individuale sen proprinm ac diversum. Certe
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Beträffande ordet handling (actio), hvilket vi redan

begagnat för att dermed beteckna hvarje yttring af verk-

samhet, så kan man visserligen i allmänhet använda

detta ord i en så vidsträckt betydelse. Ty aktivitet och

passivitet stå till hvarandra nngefär i samma motsats-

förhållande, som t. ex. värme och köld, och med af-

seeude på dessa möter alls intet hinder att kalla hvarje

köldgrad för en viss grad af värme. Men emedan man
enligt det allmänna språkbruket vanligen fattar actio så-

som motsats till passlo, så gifva vi ordet i dess vidsträck-

tare betydelse benämningen funktion, så att denna om-

fattar såväl aktivitet som passivitet. Hvad åter beträffar

begreppet funktion och det dermed sammanhängande be-

greppet förmåga, skola vi nu i korthet söka att angifva

deras betydelse.

Med en andens funktion mena vi hvarje yttring af

hans verksamhet, som fyller ett visst bestämdt d. v. s.

odeladt tidsmoment. Och emedan verksamheten icke är

något annat än menniskoanden sjelf, betraktad i sin

rörelse och förändring, så följer deraf, att också hvarje

funktion icke är någonting annat än menniskoanden

sjelf, betraktad i ett visst tidsmoment. Men i hvarje

moment framträder medvetandet såsom enhet och mång-
fald, hvarföre detsamma äfven måste sägas om hvarje

dess funktion, hvilken sålunda kan betraktas ej blott så-

som en funktion , utan äfven såsom en mångfald af flera.

Men ingenting hindrar, att flera sådana funktioner, hvil-

ka fylla flera tidsmomenter , också betraktas såsom en

enda, ty hvarje tidsmoment är både enhet och mång-

fald, så att man efter behag kan betrakta det från den

ena eller andra synpunkten. Allt detta beror på den

nämnda kontinuiteten hos menniskans lif och verksamhet.

Alla vår andes funktioner, hvilka man än må taga,

innehålla dels något generelt eller något för flera gemen-

samt, dels något individuelt eller egendomligt och sär-

skildt. Åtminstone hafva de till gemensam bestämning
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quidem iis commuuis est vita et actuositas, cujus oniues

sunt mod i seu formae et momenta magis minus deter-

minata; omuino autem etiam ad eas seusu relativo trans-

ferre licet, quae de nexu et relatione entium absolutorum

supra disputavimus. Atque illud
,
quod plures functioues

habtjnt commune, si per se solum consideratur , nulla ra-

tioue habita eorum, quae iis sunt propria, uua tantum-

modo est functio; nam ita fere est comparatum, ut v.

gr. notio iigurae, quae etsi in omuibus figuris adest et

concipitur, tamen per se una tantum est atque eadem.

Verum idem etiam considerari potest coujunctim cum al-

tero et specialiori elemento in pluribus diversis functioui-

bus, quae totidem sunt ejus formae propius determinatae.

Quod dum fit, harum esse reperitur unitas perdurans et

causa communis; semper enim quod magis est generale,

quum perfectius percipiatur, magis quoque vim obtinet

tum unitatis et subjecti, tum activitatis et causae. Hoc

autem posteriori modo cousideratum illud commune certa

dicitur mentis Vis seu Facultas, quae nihil est nisi mens

ipsa, quatenus consideratur ut uuitas et subjectum et

causa plurium functionum ejusdem generis
,
quas actuosi-

tate sua potis est efticere seu a potentia ad actum pro-

ducere. Omnino in actionibus ita se habet facultas ad

functionem, ut in perceptionibus genus vel species -ad iu-

dividuum, ex quo ratio illarum facillime intelligitur. Et

si praeterea mente et cogitatione repetitur, quod supra

est positum, omnem actionem esse perceptionem , omnem-

que perceptionem actiouem, ex eo adparet, totidem esse

genera facultatum, quot genera perceptionum, quarum ge-

nus ultimum vitam seu conscientiam sui esse docuimus.
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lif och verksamhet, hvaraf de allesamman äro former el-

ler arter och mera eller mindre bestämda momenter; och

öfver hufvud kan man på dem i relativ mening tillämpa,

hvad vi ofvan framställt om de absoluta väsendenas sam-

manhang och förhållande. Om nu det gemensamma för

flera funktioner endast betraktas i och för sig, utan al-

seende på de bestämningar, som äro egendomliga för

hvar och en särskildt, så är detta fortfarande blott en

funktion; ty härmed förhåller det sig ungefär på samma
sätt som t. ex. med begreppet figur, som, oaktadt det

är närvarande och tankes i alla figurer, ändock i och

för sig blott är ett och detsamma. Men man kan ock

betrakta den gemensamma bestämningen i samband med
det andra och specielare elementet hos flere särskilda

funktioner, som utgöra lika många närmare bestämda

former af den förra. I sådant fall befinnes hon vara

deras konstanta enhet och gemensamma princip; ty eme-

dan det, som är mera generelt, fullkomligare förnimmes,

får det äfven mera karakteren såväl af enhet och subjekt

som af princip för verksamhet. Betraktadt från denna

sednare synpunkt, kallas detta gemensamma en viss an-

dens kraft eller förmåga, som ej är någonting annat än

menniskoanden sjelf, såvida han betraktas såsom enhet,

princip och subjekt för en mångfald af likartade funk-

tioner, hvilka han genom sin verksamhet förmår fram-

bringa eller bringa från potentialitet till aktualitet. I

allmänhet förhåller sig förmågan till funktionen vid verk-

samheten på samma sätt som genus eller species till in-

dividen vid förnimmandet, och häraf inses lättast deras

förhållande. Och om man dessutom erinrar sig och när-

mare öfverväger det ofvan gjorda påståendet, att hvarje

verksamhet är en förnimmelse, och hvarje förnimmelse

en verksamhet, blir deraf klart, att det finnes lika mån-
ga slag af förmågor, som det finnes slag af förnimmel-

ser, hvilkas högsta genus vi visat lifvet eller sjelfmedve-

tandet vara.
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Quibus ita explicitis, paiilo propius jam siguiticabi-

mus, in quo actuositas humaiia sit posita. Nimirum

haec universa, si at continuum percipere cousideratur

,

uoji alia est, quam quae nomiue Reflexiouis seiiyii

geueralissimo venit, quamquam plerumque boc nomeu iion

obtiuet, nisi abi ciini libertate et couscieutia sui actuali

sit coiijuncta. Haec autem reflexio ob meiitis humanae

imperfectionem duo continet niomenta, quorum ununi est

positivum, et reflexio proprie ac speciatim dicitur, al-

terum negativum, quod per se abstractio vocatur.

Illud est, per quod mens transit ad certam quandaui

perceptionem et functionem, quae tuiic ei exsistere dici-

tur seu ex potentiali fieri actualis; hoc autem est, per

quod transit a certa perceptione et functione, quae ita

ei interit, seu ex actuali fit poteutialis. Facile autem

patet, haec duo momenta ita in mente finita cobaerere,

ut alterum sine altero esse nequeat.

Verum enim vero etiam reflexio in specie alio sensu

actuositas abstrahens seu abstractio dicitur, videlicet si

mens a perceptione magis concreta et determinata ad

aliam fertur, quae magis est abstracta et indeterminata.

Atque buic abstractioni opposita est reflexio determinans

seu deter minatio, quod nomen obtinet, si mens ordine

contrario procedit. ^

Quae quum ita sint, tota mentis humanae vita ac-

tuosa continua est reflexio, cujus objectnm absolutum est

mens divina et quod ea continetur , etiamsi mens nostra

id actu non percipiat, quale est in se ipso, sed magis

minus mutatum in contrarium.
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'Efter denna framställning skola vi nu litet närmare

aiigifva, hvaii den menskliga verksamheten består. Be-

traktas hon såsom ett kontinuerligt förnimmande, är hon

i sin helhet ingenting annat än hvad man kallar re-

jie.vion i vidsträcktaste mening, ehuru hon merendels först

i förening med frihet och aktuelt sjelfmedvetande erhåller

detta namn. Men på grund af det menskliga förnini-

maiidets ofullkomlighet innehåller denna reflexion tvenne

momenter, af hvilka det ena är positivt och benämnes

rejie.vlon i inskränkt och egentlig mening, det andra är

negativt och kallas abstraktion. Den förra består deri,

att medvetandet öfvergår till en viss förnimmelse och

funktion , hvilken då säges uppkomma ellei' från att vara

potentiel blifva aktuel; den sednare åter består deri, att

medvetandet öfvergår från en viss förnimmelse och funk-

tion, som sålunda försvinner eller från att vara aktuel

öfvergår till potentialitet. Men det är klart, att dessa

båda momenter äro hos det ändliga medvetandet så nära

förenade, att det ena icke kan finnas utan det andra.

Emellertid kan nu äfven denna reflexion i inskränkt

bemärkelse i en annan mening få namn af abstraheran-

de verksamhet eller abstraktion, nämligen om medvetan-

det går från en mera konkret och bestämd förnimmelse

till en mera abstrakt och obestämd. Motsatsen till denna

abstraktion åter är determinerande reflexion eller deter-

mination , såsom den kallas , då medvetandet fortgår i

motsatt riktning.

Menniskoandens verksamma lif är sålunda i sin hel-

het en fortsatt reflexion, hvars absoluta objekt är den

gudomliga anden och hans innehåll, om ock vår ande

icke aktuelt förnimmer detta sådant det är i och för sig

sjelf,, utan mer eller mindre förvandladt till sin motsats.
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C AP. III.

De faculiate hominis theoretica, practica et aesthetica.

Homiui iiiest potentialis quaeclam pertectio, quam ut

actualem sibi efficiat, omnibus et singulis suis functioni-

bus enititur, quamquam ut mens Unita eam neque iii

tota vita sua temporali ueque in singulis ejus momeutis

nisi relative assequitur.

Est autem haec perfectio ipsa hominis veritas et es-

seutia, quam eandem tum vim et naturam ejus aeter-

nam, tum notionem ejus in mente divina, tum denique

veram menteni ejus seu rationem dicimus. Atqne haec,

quum sit vis hominis summa et aeterna, utique oriri et

effici non pote.st ab iis, quae in eo sunt inferiora et

temporaiia, neque eadem, quum nihil sit nisi forma vitae

et conscientiae sui, aliud quidquam quaerere et expetere

potest nisi se ipsam i. e. suam ipsius conscientiam sui

et actualitatem. Itaque haec ipsa est tum vis et causa

efficiens actuositatis omnis humanae primaria, tum etiam

finis ejus summus et ultimus, ita ut per eam recte di-

catur sibi se ipsam efficere ac procreare, quanto id cum-

que successu actu attingat.

Quae quum ita sint, mens et ratio humana, licet ut

fin ita non omnibus functionibus suis perfecte aut tfeque

sibi fiat actualis, tamen omnibus ad hunc finem tendit

ac nititur, ne iis quidem exceptis, quae ab eo abducere

potius, quam ad eum deducere videntur. Quo magis au-

tem euni re vera petit et attingit, eo major fit vitae

ipsius actualis perfectio, cujus haec duo summa sunt mo-

menta, quam maxima conscientia sui seu claritas in per-

cipiendo et quam maxima libertas seu activitas in agen-
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TREDJE KAPITLET.

Om menniskans teoretiska, praktiska och estetiska förmåga.

Menniskan eger en viss potentiel fnllkomlighet, hvil-

ken hon i och genom alla sina funktioner och livar och

en särskild strätVar att bringa till aktualitet, ehuru hon,

såsom en ändlig ande, hvarken under sitt timliga lif i

dess helhet eller i dess särskilda momenter annat än re-

lative kan uppnå detta mål.

Denna fullkomlighet är emellertid just menniskans

sanna väsende, som man än kallar hennes eviga natur,

än hennes idé i Gud, än hennes sanna ande eller för-

nuft. Men då denna ande utgör sjelfva den högsta och

eviga grundkraften hos menniskan, så kan han omöjligt

uppkomma utur eller vara en produkt af de lägre och

tidliga momenterna af hennes innehåll, och då han vi-

dare icke är någonting annat än en form af lif och sjelf-

medvetande, så kan han ej åsyfta och eftersträfva något

annat än sig sjelf d. v. s. sitt eget aktuela sjelfmed-

vetande. Sålunda utgör just detta så väl den ursprung-

liga kraften och första orsaken till all mensklig verk-

samhet, som ock menniskans högsta och yttersta ända-

mål, så att hon genom denna kraft rätteligen kan sägas

för sig frambringa och skapa sig sjelf, hon må nu ak-

tuelt lyckas deri mer eller mindre.

Låt alltså vara, att den förnuftiga menuiskoanden

såsom ändlig icke i alla sina funktioner kan blifva full-

komligt eller i samma grad aktuel för sig sjelf, så

sträfvar han dock i och genom dem alla att uppnå

detta mål, jemväl i sådana, som snarare synas le-

da ifrån än till detsamma. Men i samma mon han

verkligen eftersträfvar och närmar sig detta mål, i sam-

ma mon vinner hans eget lif större aktuel fullkom-

lighet. Denna fullkomlighet innefattar följande tvenne

hufvudmomenter : det högsta möjliga sjelfmedvetande eller

klarhet i förnimmandet och den största möjliga frihet

eller sjelfverksamhet i handlandet, och dertill sluter sig
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do, cum qnibus coiijunctti est quam maxiuiii in fuuctio-

niini ejus multitudine uiiitas et harmonia, quae est ra-

tionis forma. Atque haec momenta, quuiu perfectionem

unius ejusdemque meiitis coustituaiit , ita quidem disjungi

non possuiit, ut alterum siue altero vere obtiueatur. Quia

vero mens humana, ut relativa, oppositorum est unitas,

et, ut fiuita, totum non aeque assequitur ac partes, Hen

necesse est, ut in diversis actuositatis suae momeutis al-

terum magis seu praecipue spectet quasi ac petat, altero

interea magis neglecto vel non observato. Hinc igitur di-

versa functionum ejus ad ea, quae diximus, perfectionis

momenta, relatio, atque hinc etiani ea, de qua jani agi-

tur, functionum et facultatum humanarum divisio.

Nimirum mens humana Facultas Theoretica seu

contemplativa dicitur, quatenus consideratur ut subjectum

et causa ejusmodi functionum, quibus proxime quidem

certos expetit modos percipiendi, ultimo autem quam maxi-

mam conscientiam sui et in determinationibus suis clari-

tatem. Eadem vero Facultas Practica seu activa di-

citur, quatenus ejusmodi explicat functiones, quibus proxi-

me certos modos mutationis expetit, ultimo autem quam

maximam libertatem et activitatem, quae nisi impedimen-

tis removendis non obtinetur. Quamquam enim mens omni

actuositate sua ad summam rationis actualitatem seu-veris-

simam conscientiam sui tendit, tamen, quum sit opposito-

rum unitas, non omni aeque et eodem modo hane efficit,

sed alia magis directe, alia magis indirecte. Et directe

quidem eam efficere laborat ut facultas et actuositas theo-

retica, quae si finem ultimum vere attiugit, non est ab

eo diversa, quamobrem haec etiam in se primaria est et

summa, cui perficiendae ceterae inserviunt. Indirecte au-
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den största möjliga enhet och harmoni i funktionernas

mångfald , hvilken harmoni utgör förnuftets form. Och

alldenstund dessa momenter konstituera fullkomligheten

hos ett och samma väsende, så kunna de icke skiljas i

den mening, att det ena verkligen skulle kunna finnas

utan det andra. Men emedan menniskoanden, såsom

relativ, är en enhet af motsatser och, såsom ändlig, ej

kan i samma grad ernå och omfatta det hela som de-

larne, så måste han i särskilda momenter af sin verksam-

het mera eller företrädesvis fästa sig vid och åsyfta ett^

i det han under tiden mera förbiser och åsidosätter ett

annat. jHäraf således funktionernas olika förhållande till

de momenter i ändamålet, hvilka vi påpekat, och häraf

äfven den indelning af de raenskliga funktionerna och

förmögenheterna , hvarom nu är fråga.

Menniskoanden benämnes teoretisk eller kontemplativ

förmåga^ så vida han betraktas såsom subjekt och princip

för sådana funktioner, med hvilka han närmast åsyftar

vissa former af förnimmande, men ytterst det högsta

möjliga sjelfmedvetande och den högsta möjliga klarhet

i sina bestämningar. Praktisk förmåga eller Handlings-

förmåga kallas menniskoanden åter, såvida han utvecklar

sådana funktioner, med hvilka han närmast åsyftar vissa

former af förändring, men ytterst den största möjliga

frihet och sjelfverksamhet, som endast vinnes genom hin-

drens undaurödjande. Ty ehuru anden i hvarje sin verk-

samhet sträfvar till förnuftets högsta aktualitet eller sjelf-

medvetandets sannaste form, så kan han såsom enhet af

motsatser likväl icke i hvarje funktion i samma grad och

på samma sätt vinna detta mål, utan det kan ske ena

gången mera direkt, andra gången mera indirekt. Di-

rekt söker menniskan vinna denna aktualitet såsom

teoretisk förmåga och verksamhet, och om denna för-

måga verkligen når sitt yttersta mål, sammanfaller hon

med detta , hvarföre hon ock i och för sig är den ur-

sprungliga och högsta förmågan, till hvars fulländande

de öfriga tjena som medel. Indirekt eftersträfvar menni-
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tern eundein illum fiiiem petit ut lacultas et actuositas

practica, qualem se exserit, dum praecipue versatur in

natura sua iuferiori exteriorique ita immutauda, ut ea

fiat superiori interiorique quam maxiiue coiigruens
,

quo

facto inajorem meutis explicatiouem et conscieutiam sui

non modo uon impedit, verum etiam promovet. Mens

enim humana internorum et externorum est unitas , et

forma perfectae mentis est determiuationum ejus conve-

nientia et harmonia, quae si adest, actuositas meutis est

libera et expedita, contraque impedita et depressa, si illa

desideratur. Praeterea mens nostra alia non percipit,

quam quae ut interna pariter et externa habet, de quo

infra plura dicenda sunt.

Ceterum quia actuositas theoretica ad majorem mentis

spectat conscieutiam sui et claritatem, necesse est eam

ab obscurioribus moveri ad clariora i. e. ab exterioribus

ad iuteriora: quod secus fieri oportet in actuositate prac-

tica, cujus finis est externorum ad cougruentiam cum iu-

ternis mutatio. Itaque illa otiam niaxime perficitur ab-

strahendo, haec autem determinando^); et quamquam mo-

tus et mutatio est in utraque, tamen in hac maxime ad-

paret ac respicitur, quare et haec praecipue dicitur ac-

tiva, illa vero contemplativa. Neque tamen altera al-

teri ita est contraria, ut non in uno eodemque puixcto

temporis utraque in mente adesse possit, quamquam in

diversis actuositatis ejus universae partibus; nam et si-

niul cogitare possumus et ambulare et loqui etc. Quin

])otius in unoquoque vitae suae mom en to mens utraque

sub forma est actuosa, etsi sub altera magis seu prae-

cipue. Neque adeo quidquam impedit, quomiuus et om-

') P. 150.
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skan samma mål såsom praktisk förmåga och verksam-

het, och såsom sådan visar hon sig, då hon företrädes-

vis arbetar på att förändra sin lägre och yttre natur,

så att den så mycket som möjligt blir öfverensstämmande

med den högre och inre, hvarigenom hon långt ifrån

att hindra tvärtom befordrar andens högre utveckling

och sjelfmedvetande. Ty menniskoanden är en enhet af

inre och yttre bestämningar, och den fullkomliga andens

form är samstämmighet och harmoni mellan dess bestäm-

ningar; der denna harmoni finnes, får andens verksam-

het karakteren af frihet och obundenhet, der den saknas,

blir verksamheten deremot bunden och trj^ckt. För öfrigt

förnimmer vår ande icke någonting annat än det, som
han har närvarande på en gång såsom ett inve och ett

yttre, hvarom mera framdeles.

Vidare emedan den teoretiska verksamheten åsyftar

andens högre sjelfmedvetande och klarhet, så måste den

gå ifrån det dunklare till det klarare d. v. s. från det

yttre till det inre; tvärtom förhåller det sig med den

praktiska verksamheten, hvars ändamål är att ombilda

det yttre till öfvereusstämmelse med det inre. Derföre

fulländas äfven den förra verksamheten hufvudsakligen ge-

nom abstraktion, den sednare åter genom determination^);

och ehuru rörelse och förändring ingå i båda, framträ-

da och röja de sig dock mest i den praktiska verksam-

heten, hvarföre denna också företrädesvis betecknas så-

som aktiv, den andra åter såsom kontemplativ. Emel-

lertid är den ena verksamheten icke så motsatt den an-

dra, att icke båda i ett och samma ögonblick kunna

förekomma hos anden, ehuru såsom olika momenter af dess

totala verksamhet; vi kunna nämligen på en gång tänka,

promenera och tala, o. s. v. Snarare kan man påstå,

att anden i hvarje moment af sitt lif är verksam på

båda sätten, ehuru mera eller öfvervägande på ettdera.

Ingenting hindrar derföre att betrakta hvarje teoretisk

') Sid, 151.
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iiis actuositas theoretica cousideretur ut practica , et haec

vicissim ut theoretica; nam raeiis humaua numquam est

actuosa. quin itein sit percipieus, nec uiuquam percipieiis,

quiu item sit actuosa^), quamobrem tota etiam conside-

rari potest ut vel theoria activa vel praxis contemplativa.

Denique et obiter sit admonitum , diversis utriusque fa-

cultatis fuuctionibus diversam esse dignitatem, quae, ut

facile patet, maxime aestimanda est ex claritate et ac-

tivitate ipsiiis facultatis, qiia peraguntur. Tta quidem

dignitas functionis theoreticae inaxime aestimatur ex per-

fectioiie fiuis seu ex claritate, quam mens actu per eani

attiiigit; dignitas autem functionis practicae ex dignitate

principii, a quo proficiscitur i. e. ex ea perceptione, ad

cujus imaginem quasi aliquid externi est transformau-

dum. Etsi enim et hujusmodi fnnctio imperfecta cen-

seatur ut practica, quamdiu et quatenus fiuem seu mu-

tationem per se efficiendam non sit assecuta tamon haec

imperfectio dignitati ejus nil derogat, siquidem vere sit

practica et pro viribus peragatur. Verum liaec ulterius

persequenda sunt in ea philosophiae parte, qua disciplina

morum pertractatur.

His ita de facultate hominis theoretica et practica

signiticatis, paucis etiam est attingenda, quae dicitur

Aesthetica, licet haec minus ad rem nostram pertmeat.

Est autem haec facultas, id quod et nomen indicat, mens

ipsa humana, quatenus consideratur ut subjectum et causa

ejusmodi functionum, quibus maxime respicit ac quaerit

oblectationem , nulla praecipne habita ratione, utrum eou-

templando an agendo eam obtineat. Quamqilam enim

mens relativa ita est comparata. ut tantum duobus his

') P. 144.
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verksamhet såsom praktisk, och hvarje praktisk tvärtom

såsom teoretisk, ty menniskoanden är aldrig verksam

utan att tillika vara förnimmande, ej heller någonsin

förnimmande utan att tillika vara verksam'), hvarföre

den också i sin helhet kan betraktas såsom en verksam

teori eller en kontemplativ praxis. Slutligen och i för-

bigående vilja vi anmärka, att de särskilda funktionerna

inom hvardera förmågan hafva en olika dignitet, som

naturligtvis förnämligast bör uppskattas efter graden af

klarhet eller verksamhet hos sjelfva den förmåga, af hvil-

ken de äro yttringar. Sålunda uppskattas den teoreti-

ska funktionens värde hufvudsakligen efter slutresultatets

fullkomlighet eller efter den klarhet , som menniskoanden

genom henne aktuelt vunnit; då deremot den praktiska

'funktionens värde uppskattas efter värdet hos den princip,

hvarifrån hon utgår, d. v. s. efter den syftemålsförnim-

melse, i enlighet med hvilken det yttre skall omdanas.

Ty ehuru äfven en sådan funktion kan anses ofullkom-

lig såsom praktisk, såvida och så länge som hon icke

uppnått sitt mål eller den med henne åsyftade för-

ändringen, så nedsätter dock denna ofullkomlighet för

ingen del hennes värde, så vida hon verkligen är prak-

tisk och efter förmåga utföres, ^en den närmare ut-

vecklingen häraf tillhör den del af filosofien, som handlar

om sedeläran.

Efter dessa anmärkningar angående menniskans teo-

retiska och praktiska förmåga, skola vi äfven nämna
några ord om den estetiska förmågan, ehuru denna står

i mindre direkt sammanhang med vår uppgift. Denna
förmåga är , såsom namnet antyder , menniskoanden

sjelf, såvida han betraktas såsom subjekt och princip

för sådana funktioner, hvarmed han hufvudsakligen af-

ser och eftersträfvar behag eller nöje, utan afseende på
huruvida detta vinnes genom kontemplation eller genom
handlande. Ty ehuru det ligger uti den relativa andens

') Sid. 145.
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modis sit actuosa, tameii non proprie est vel theoretica

vel practica, nisi majorem vel conscieutiam sui vel liber-

tatem sibi proponat tanquam fiuem, quem actuositate

sua attingat. Quod si ad liuuc fiuem uon tendit, sed

eam praecipue quaerit sensus jucunditatem seu delecta-

tioiiem, quae cum actuositate aucta et expedita est eou-

juncta, nomen facultatis aestheticae obtinet, sive contem-

plativa sit sive activa, id quod liic miuus respicitiir. Ita

vero ex his iiitelligitui* , actuositatem aestheticam esse

eam, qua ludimus et nos oblectamus, theoreticam autem

et practicam eas, quibus seria agimus et laboranms. Illa

est fiue siio superior vel potius cum eo eadem, maxime-

que vita momenti praeseutis fruitur, hae fine suo sunt

ut media inferiores, et ad totam vitam perfectiorem effi-

ciendam magis referuntur. Neque tamen illa universa

unius ejusdemque est dignitatis, sed majoris minoris,

quod pendet tum ex claritate et activitate, quå mens in

ea est actuosa , tum etiam ex usu
,
quem ipsa ad vitae

totius perfectionem babet. Nam et oblectatio non tan-

tum sensualis est, sed etiam rationalis, si in pulcbro vel

contemplando vel producendo versatur, et genus utrumque

suo loco et tempore bomini conceditur.

CåP. IV.

De Ratlone et Reliyione luDiiana.

Homo actualis aut sensualis solummodo est aut etiam

rationalis, illud, si tantum res relativas et pbaenomena,

boc, si etiam veram rerum rationem seu essentiam per-

cipit. Omnino boc actualitatem rationis qualemcumque

in homine significat, si non totus in rebus sensui obver-
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natur att endast på dessa tvenne sätt vara verksam, så

är han likväl hvarken egentligen teoretisk eller praktisk,

såvida lian icke föresätter sig antingen ett högre sjelf-

medvetande eller en större frihet såsom det mål, som

han med sin verksamhet vill uppnå. Om nu anden ej

sträfvar till ett sådant mål, utan förnämligast åsyftar

den behagliga känsla eller njutning, som en förhöjd och

ohämmad verksamhet för med sig, får han namn af

estetisk förmåga, vare sig han är kontemplativ eller aktiv,

hvarpå här mindre fästes afseende. Häraf finna vi så-

lunda, att den estetiska verksamheten är en sådan, som

går ut på lek och förströelse , hvaremot den teoretiska

och den praktiska innebära allvar och arbete. Den förra

är högre än sitt ändamål eller snarare identisk med detta

'och njuter företrädesvis det närvarande ögonblickets lif,

de sednare äro, såsom medel, lägre än sitt ändamål och

åsyfta mera att åt hela lifvet gifva en fullkomligare

prägel. Dock är icke all estetisk verksamhet af en och

samma dignitet , utan dess större eller mindre värde

beror dels af den klarhet och aktivitet, hvarmed men-

niskoanden deri är verksam, dels äfven af det inflytande,

som denna verksamhet utöfvar på hela lifvets fuUkom-

ning. Ty njutning är icke blott af sinlig , utan äfven

af förnuftig art, nämligen så vida den anknyter sig till

betraktande eller frambringande af det sköna, och båda

slagen äro hvar och en i sin ordning och på sin tid

meuniskan icke förmenade.

FJERDE KAPITLET.

Om menniskans förnuft och religio7i.

Menniskan såsom aktuel är antingen blott sinlig el-

ler ock tillika förnuftig, det förra, så vida hon endast

förnimmer den relativa verkligheten eller fenomenerna
,

det sednare, om hon äfven fattar tingens sanna grund

eller väsende. Öfver hufvud röjer det någon grad af

förnuftets aktualitet hos menniskan, om hon icke ute-

11.
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santibus haeret, sed uumiuis et uaturae cujusdam su-

perioris est sibi couscius, atque ex ea conscieiitia ratio-

nes vitae suae nioderatur.

Utraque autem sub forma homo miuorem majoreni

actu attingere potest veritatem ac perfectiouem seu con-

scientiam sui et activitatem
,

quo respectu tres gradus

praecipui distiuguuntur. Aut enim aliis magis quam sibi

ipsi est actualis; aut etiam sibi ipsi quidem est actualis,

sed ut corporeus magis quam ut spiritualis; aut denique

etiam est sibi ipsi actualis ut mens ineorporea et spiri-

tualis, quae summa ejus perfectio est. Atque in his gra-

dibus si mens humana consideratur ut facultas theore-

tica, iu primo Seusus, in altero Imaginatio, et in tertio

lutellectus dicitur. Si autem in iisdem consideratur ut

facultas practica, eodem ordiue lustinctus, Cupiditas et

Voluutas appell atur. Haec igitur nomina totidem sigui-

ficaut praecipuas mentis facultates theoreticas et practi-

cas, quarum quaeque deinde ut geuus plures admittit

formas sui propius determinatas.

Quae omnia obiter tantuni hoc loco attingimus, ad-

curatiorem eorum explicationem omitteutes, quoniam ex

institutionibus Psychologorum satis jam cognita sunt. Id

modo admonitum volumus, in homine, quum ex naturå

ad mentem et ratiouem usque se explicet'), actitalem

non fieri formam quamque superiorem, nisi ad actum

prius perducta et maueute etiam inferiore, quamvis ali-

quo modo aucta et immutata. Menti enim humanae

certa inest vitae et conscientiae sui meusura, ultra quam

se quaque in forma non evolvat; et quautamcumque actu

obtiueat perfectionem , tamen semper aliquid restat im-

') P. 142.
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slutande är fästad vid de för sinnena gifna tingen, utan

är medveten om ett högre väsende och en högre verklig-

het samt efter detta medvetande ordnar sitt lifs förhållanden.

Under båda formerna kan menniskan emellertid aktuelt

uppnå en lägre eller högre grad af sanning och fullkom-

lighet eller sjelfmedvetande och sjelfverksamhet, i hvilket

afseende vi särskilja trenne hufvudstadier. Ty antingen

är hon mera aktuel för andra än för sig sjelf; eller är

hon älVen aktuel för sig sjelf, ehuru mer såsom kropps-

lig, än såsom andlig; eller är hon slutligen äfven aktuel

för sig sjelf. såsom ett okroppsligt och andligt förnim-

mande väsende, hvilket är hennes högsta fullkomlig het.

Om menniskoanden i dessa grader betraktas såsom teo-

retisk förmåga, så kallas han i den första Sinne, i den

andra Föreställningsförmåga och i den tredje Förstånd.

Betraktas han åter i samma grader såsom praktisk för-

måga, så namnes han i samma ordning Instinkt, Begär-

förmåga och Vilja. Dessa namn beteckna således lika

många teoretiska och praktiska grundfÖrmögenheter hos

menniskoanden, af hvilka hvar och en åter i sin ordning

såsom genus har flera närmare bestämda underarter.

Hela detta ämne vidröra vi här blott i förbigående

och lemna dess närmare utförande å sido, då det redan

är tillräckligt bekant genom de psykologiska läroböckerna.

Vi anmärka endast, att då menniskan städse utvecklar

sig från natur till ande och förnuft^), blifver hos henne

ingen högre form aktuel, såvida ej den (närmast) lägre

förut kommit till aktualitet och tillika qvarstår såsom

sådan, om ock i någon mon utvecklad och modifierad.

Ty menniskoanden eger ett visst mått af lif och sjelf-

medvetande, utöfv^er hvilket han icke i någon sin lifs-

form förmår utveckla sig; och han må ha aktuelt kom-

mit till så hög grad af fullkomlighet som helst, all-

tid qvarstår dock någonting ofullkomligare förnummet,

') S. 143.
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perfectius perceptum, quod aut ei sit omnino obscurum

et potentiale, aut certe ei speciem praebeat uon meutis

ac perceptionis , sed tantum uaturae et rerum externarum.

Nimirum nieus humana universa, quum sit relativa et

oppositorum unitas, numquam non summa cum infimis in

se conjungit, quo ipso etiam a mente divina diversa est.

Jam vero si Deus est ipsa ratio et religio^), necesse

est, hominem non esse actu ratioualem et religiosum,

nisi quoad et ipse hujus rationis et religionis sit actu

particeps. Quemadmodum enim niliil est aureum, nisi

quoad in eo est aurum, et nihil vivens, nisi quoad in

eo est vita, et sic in ceteris, ita neque homo est ra-

tione praeditus et religiosus , nisi quoad iu eo est ratio

et religio. Atque hane actu esse in eo, sensum hunc

habet, Deum actu in eo et ab eo percipi, si quidem et

Deus est ipsa ratio, et esse idem siguificat ac percipi,

ut jam supra docuimus. Deum autem utique in se per-

cipere non potest mens humana, nisi sua ipsius conscien-

tia sui etiam aliqua ex parte sit conscientia Dei ; nam

ea est mentis vis et natura, ut nihil nisi sese et suas

ipsius perceptiones percipiat '-). Quae quum ita sint,

homo neque Deum percipit, neque adeo rationalis ac

religiosus est, nisi quoad sua ipsius vita et conscien-

tia sui determinata revera est cum vita et conscientia

sui divina eadem. Quod idem etiam adparet, si quis re-

putaverit, ea omnia, quae sint ex ratione, esse recta et

probanda seu vera , bona, pulchra, ea vero, quae rationi

repugnent, e contrario esse prava et rejicienda seu falsa,

mala, turpia"^). Ex his enim illico sequitur. perceptiones

humanas aut omni carere voritate, aut enni tantum in

') P. 120. 2) p 7n. ') F. 120, 122.
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som antingen ter sig tor honom såsom ett helt och hållet

dunkelt och potentielt, eller åtminstone ej framträder tor

honom såsom ande och förnimmelse, utan blott såsom

natur och yttre ting. Då nämligen menniskoanden i

sin helhet är relativ och en enhet af motsatser, förenar

han alltid i sig det högsta med det lägsta, hvilket just

utgör hans skillnad från den gudomliga anden.

Om nu Gud är sjelfva förnuftet och religionen'), sä

kan menniskan omöjligen vara aktuelt förnuftig och reli-

giös, med mindre än att hon sjelf är aktuelt delaktig af

samma förnuft och religion. Ty liksom ingenting är

gyllene, såvida icke deri ingår guld, och ingenting lef-

vande, såvida ej deri ingår lif, o. s. v., så kan ej heller

.menniskan vara förnuftig och religiös, såvida icke för-

nuftet och religionen ingå i henne. Att nu detta är

aktuelt hos henne, betyder detsamma, som att Gud i

och af henne aktuelt förnimmes, om nämligen, såsom vi

ofvan visat. Gud är sjelfva förnuftet, och vara betyder

detsamma som förnimmas. Men menniskoanden kan ej

förnimma Gud hos sig, såvida icke menniskans eget sjelf-

medvetande tillika i något afseende är identiskt med Guds

medvetande; ty det ligger i andens begrepp och väsende

att endast förnimma sig sjelf och sina egna förnimmel-

ser'-^). Häraf följer, att menniskan förnimmer Gud och

sålunda är förnuftig och religiös, för så vidt som hennes

eget lif och bestämda sjelfmedvetande verkligen är iden-

tiskt med det gudomliga lifvet och sjeifmedvetandet. Till

samma resultat kommer man äfven, om man besinnar,

att allt, som är i enlighet med förnuftet, är rätt och

tillbörligt eller sannt, godt och skönt, att deremot allt,

som strider mot förnuftet, tvärtom är dåligt och förkast-

ligt eller falskt, ondt och fult -^). Häraf följer nämligen

omedelbart, att menniskans förnimmelser antingen sak-

na all sanning, eller att de äro sanna endast i den

') Sid. 127. 2) Sid. 77. ^) Sidd. 121, 123.
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modum esse veras, qiioad sint e ratioue, seu uon diffe-

rant a perceptioiiibus diviiiis, quae utiqiie omnes sunt

verae et rationales. Et sic quidem ex his quoque cogi-

tur et efficitur, veritatein ac perfectioiiem nientis hii-

luanae esse unitatem ejns cum mente divina, eamque

unitatein etiam esse rationem ejus et religionem. Quod

si quaeritiir, qua couditione honio unitatis Imjus sit par-

ticeps, ex iis, quae supra suiit disputaia, respoiidenius

,

si sit vera niens ejus aeterna nieutis diviiiae perceptio

,

quae iteiii sibi ipsi ita fieri possit sui conscia, ut saltem

aliqua ex parte se vere percipiat. Nam si ea non esset

ex hoc geuere, homo uihil divini iu se coutineret et iiul-

liim prorsus curn Deo haberet coiuraerciura; ueque euim

a meDte diviua perciperetur ueque liaiic ipse perciperet,

quiim qnidem mens nihil nisi sese et snas ipsius percep-

tiones percipiat. Contra ea si vera mens hominis est

ejusmodi, quam diximus, perceptio, tieri non potest, ut

bomo vere sibi sit conscius sui ipsius
,
quin sibi sit con-

scius luentis divinae; est enim perceptio mens ipsa in

certa deterniinatione sua cousiderata. Quin potius ex

hac ratione religio Iiumana re vera est vita Dei in bo-

mine et hominis vita in Deo; qualem eam esse religio-

sissimi ac sapientissimi homines docuerunt.

Etsi vero haec est in genere ratio et religio humana,

et haec item conditio, sine qua homini non insit, tamen

facile intelligitur , neque rationem relativam eandem esse

atque absolutam, neque hominem ipsum actualem eundem

esse ac veram suam rationem et essentiam. Itaque jam

nobis id oritur negotii, ut paucis significemus
,
quo modo

homo sit actu rationis ac religionis purticeps, seu qua

forma haec vere sit actuahs tanquam humana. Quod
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mon, som de äro förnuftseuliga eller öfverensstammande

med de gudomliga förnimmelserna, som alla utan undan-

tag äro sanna och förnuftiga. Alltså framgår härur med

nödvändighet , att menniskoandens sanning och fullkom-

lighet består i hans enhet med den gudomliga anden, och

att denna enhet också är hans förnuft och religion. Frå-

gas nu, under hvad vilkor menniskan kan blifva delak-

tig af denna enhet, så svara vi på grund af vår före-

gående framställning: endast med det vilkor, att hennes

sanna väsende är en evig förnimmelse hos den gudomliga

anden, som tillika kan bhfva så pass sjelfmedveten , att

hon åtminstone i någon nion förnimmer sig i sin san-

ning. Ty vore ej hennes väsende af denna beskaffenhet,

så skulle ej menniskan innehålla i sig något gudomligt

eller hafva den ringaste gemenskap med Gud; ty hon

skulle hvarken förnimmas af den gudomlige anden , ej

heller sjelf förnimma honom, alldenstund anden ej för-

nimmer något annat än sig sjelf och sina egna förnim-

melser. Är deremot menniskans sanna väsende, såsom vi

påstått, en förnimmelse hos Gud, då kan menniskan

omöjligt blifva verkligen sjelfmedveten, såvida hon icke

är medveten om den gudomliga anden; ty en förnim-

melse är anden sjelf betraktad i en viss bestämning. Så-

lunda kan man med fullt skäl säga, att den menskliga

religionen i sin sanning är ett Guds lif i menniskan och

ett menniskans lif i Gud, såsom de mest religiösa och

vise män hafva lärt.

Ehuru nu detta är menniskans förnuft och religion i

allmänhet, och ehuru detta tillika är det vilkor, hvar-

förutan ingen religion finnes hos menniskan, så är dock

lätt begripligt, att det relativa förnuftet icke kan vara

identiskt med det absoluta, och att menniskan sjelf i sin

aktualitet ingalunda är fullt motsvarande sitt sanna för-

nuftiga väsende. Vår närmaste uppgift blir derföre, att

i korthet redogöra för det sätt, på hvilket menniskan

är aktuelt delaktig af förnuftet och religionen, eller den

form, hvari denna såsom mensklig är verkligt aktuel.
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igitiir dum adgredimur , iterum lioc repetituni vohiuius,

quod in capite hujiis libri primo est disputatum , men-

tem liumanam actiialem esse unitatem oppositorum rela-

tivam, eoque ipso a mente divina et absoluta diversam

,

etsi cum ea, ut jani vidimus, eonjunctam. Ex hoc enim

uecessario efficitur, uihil ei esse actuale tanquam suum

ipsius et humaiium, uisi id etiam sit oppositorum unitas,

et sub forma utriusque oppositi ab ipsa percipiatur. Ni-

hil enim ea percipit , nisi sese et suas perceptiones
,
qua-

rum quaeque est mens ipsa in certa determiuatione sua

considerata; et quum ipsa numquam non sit oppositorum

unitas relativa, idem etiam de quavis ejus perceptione

diceudum est. Itaque nihil ei est internum , nisi item

sit exteruum, et uihil ei ideale, nisi item sit reale, et

nihil ei aeternum, nisi item sit temporale, et sic in ce-

teris oppositis, quae conscientiae suae unitate continentur.

Certe quidem homo nihil sentit sine aliquo motu corpo-

ris, nihil imaginatur sine aliquo sensu, et nihil cogitat

sine aliqua imaginatione; omnino, enim ad cogitandum

ei opus est aut oratione sive expressa sive tacita, aut

aliis quibusdam signis -exterioribus. Atque ex hac sua

natura semper in id laborat, ut faciat interna externa,

idealia realia , aeterna temporalia, et sic vicissim; neque

enim haec alia conditione vere ab ipso percipiuntur , aut

ei fiunt actualia tanquam sua.

Quae quum ita sint, necesse est etiam rationem ac

ndigionem ita modo esse aetualem ut humanam, qiioad

item natura homiuis interiör et sensualis facta sit ratio-

nalis ac religiösa. Scilicet in homine ratio ita fere se

habet ad naturam sensualem, ut animus ad corpus, quo-



169

Men i det vi nu gå att toretaga denna undersökning,

vilja vi äter erinra om hvad vi i första kapitlet af denna

afdelning framställt, nämligen att menu iskoanden såsom

aktuel är relativ enhet af motsatser, och att han just

derigenom skiljer sig från den gudomliga och absoluta

anden, ehuru han, såsom vi sett, äfveu är med honom
förenad. • Deraf följer med nödvändighet, att ingenting

är för honom såsom hans eget menskliga innehåll aktuel t,

utan att äfven detta är enhet af motsatser och af honom
förnimmes under en form, hvari de begge motsatta ingå.

Ty anden förnimmer ingenting annat än sig sjelf och sina

förnimmelser, af hvilka hvar och en utgör anden sjelf,

betraktad i en viss bestämning; och då han nu sjelf är

en relativ enhet af motsatser, så måste detta äfven gälla

om hvar och en af hans förnimmelser. Följaktligen fin-

nes för honom ingenting inre, utan att det tillika är ett

yttre, ingenting ideelt, som ej tillika är ett reelt, ingen-

ting evigt, som ej tillika är ett timligt, och så förhåller

det sig äfven med de öfriga motsatser, som innefattas i

hans medvetandes enhet. I sjelfva verket har menniskan

ingen sensation utan en viss rörelse hos kroppen, ingen

föreställning utan en sensation och ingen tanke utan en

föreställning; ty för att tänka behöfver menniskan alltid

språket, vare sig uttaladt eller tyst, eller ock några

andra yttre tecken. Men just till följe af denna sin na-

tur bemödar hon sig städse att göra det inre till ett

yttre, det ideela reelt, det eviga timligt, och tvärtom; ty

under annat vilkor blir ej detta af henne verkligen förnum-

met eller aktuelt för henne såsom hennes eget innehåll.

Häraf är en nödvändig följd, att äfven förnuftet och

religionen endast så vida kunna blifva aktuela hos menni-

skan, som hennes lägre och sinliga natur får en förnuftig

och religiös form. Hos menniskan förhåller sig nämligen

förnuftet till sinligheten, ungefär som själen till kroppen,

hvilkas relativa enhet är menniskan sjelf, som aktuelt

på en gång är både själ och kropp. Ty likasom själen

icke är aktuel såsom mensklig själ, såvida hon icke till-
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rum relativa unitas est liomo ipse actu animatus pariter

ac corporalis. Quemadmodiiiu enim aniniiis uon actualis

est ut iiumanus, nisi iteni sit corporalis, ita ratio nou

actualis est ut humana, nisi item sit sensualis. Et quem-

admodum homo non est actu animatus, nisi item corpus

ej US sit animatum, ita uec homo est actu rationalis, nisi

item sensualis ejns natura sit rationalis. Denique ut ho-

mo actualis non est vel aninuis vel corpus separatim, ita

nec homo actu rationalis est vel ratio vel natura sen-

sualis separatim, sed utriusque conjunctio et unitas. At-

que hane comparationem usque extendere licet, quoniam

quae in regioue inferiore est oppositio animi et corporis,

eadem in superiore est oppositio naturae divinae et liu-

manae seu rationis et naturae sensualis. Itaque et ope

ejusdem exempli intelligimus , non tantum hominem actu

rationalem et religiosum esse naturae utriusque unitatem,

sed etiam naturam utramque in hac unitate suam ser-

vare vim atque proprietatem. Neque enim corpus hu-

nianum naturam exuit corporis eo
,

quod fit animatus
,

neque animus humanus naturam exuit animi eo, quod

fit corporalis. Quin potius hic sibi fit actualis ut huma-

nus eo ipso, quod in homine sub forma se percipit cor-

porea. Eodemque modo ratio hominis non desinit esse

divina et ad Deum referenda, etsi in homine fit sensualis,

neque magis natura sensualis desinit esse humana et ad

hominem tantum referenda, etsi in homine fit rationalis.

Tmmutatur haec tantum ac conformatur , ita ut sit illius

imago quasi sensualis ac instrumentum , et ut quani mi-

nima inter utramque sit repugnantia; quo efficitur, ut

homo sub forma utriusque se unum eundemque sentiat.

Nam ratio quidem, quum sit divina et aeterua, nullam

subire potest mutationem; homo autem ita usque mutari



171

lika är kroppslig, sä är icke heller förnuftet aktuelt så-

som meiiskligt förnuft, utan att tillika vara sinligt. Och

likasom menniskan icke är aktuelt besjälad, såvida icke

tillika hennes kropp är besjälad, så kan menniskan icke

heller vara aktuelt förnuftig, såvida icke hennes sinliga

natur är förnuftig. Kort sagdt, likasom menniskan så-

som aktuel icke är blott själ eller blott kropp, så är

icke heller menniskan såsom aktuelt förnuftig blott för-

nuft eller blott sinlignet ensamt, utan båda momenter-

nas förening och enhet. Denna jemförelse kan man ut-

sträcka än vidare, alldenstund hvad som inom ett lägre

område .framträder såsom motsats mellan själ och kropp,

inom ett högre visar sig såsom motsats mellan gudomlig

och mensklig natur eller förnuft och sinlighet. Med

tillhjelp af detta exempel kunna vi äfven inse, icke blott

att den aktuelt förnuftiga och religiösa menniskan måste

vara enhet af båda dessa naturer, utan äfven att hvar-

dera naturen i denna enhet måste bibehålla sitt eget

väsende och sin egendomliga beskaffenhet. Ty ingalunda

afkläder menniskokroppen sin kroppsliga natur, derföre

att han blir besjälad, ej heller förlorar menniskosj alen sin

karakter af själ, derföre att hon blir kroppslig. Fast-

mera blir själen såsom mensklig just derigenom aktuel

för sig, att hon i menniskan förnimmer sig under kropps-

lig form. Sammaledes upphör icke menniskans förnuft

att vara gudomligt eller att referera sig till Gud, fastän

tlet hos menniskan framträder såsom sinligt, lika litet

som sinligheten upphör att vara mensklig och att endast

referera sig till menniskan , ehuru den hos menniskan

blir förnuftig. Sinligheten förändras allenast och ombil-

das , så att den blir liksom en sinlig bild af och ett me-

del för förnuftet, samt att mellan båda den minsta möj-

liga strid uppstår; härpå beror det, att menniskan, ehuru

hon framträder både under sinlighetens och förnuftets

form, likväl känner sig såsom ett och samma väsende.

Ty förnuftet kan såsom gudomligt och evigt icke under-

gå någon förändring, men deremot kan menniskan så
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ac conformari potest, ut .^ensualis sua uatiua fiat ratio-

iiali magis minus couvenieiis. Atque haec coiiveuieiitia,

quoad est actualis, significatio est ejus, quam saepe com-

memoramus, uiiitatis; cujiis qno magis homo est sibi

conscius, eo magis est actu ratioiialis et religiösas.

At mens humana uon tantum est sui conscia et per-

cipiens, verum etiam perpetuo mobilis et actuosa, ita ut

recte consideretur tanquam forma tum conscieutiae sui

actuosae, tum aetuositatis sui consciae. Itaque ratione

ac religione humana hactenus determinata ut conscientia,

superest, ut eam etiam determinemus tanquam actuosi-

tatem. Est autem actuositas humana actu rationalis ac

religiösa, si et vera sit conscientia naturae divinae et

humanae, et huic conscientiae convenienter unitatis ea-

rum effectio; nam ita modo ex veritate sua utraque ea-

rum ad unam eandemque vitam et actuositatem con spirat.

Jam vero natura divina non tantum est naturae humanae

principium et ratio sufficiens, itemque vera lex seu es-

sentia et mensura, verum est etiam ejusdem summus et

ultimus finis, itemque summa perfectio et beatitas').

Quod si haec ita re vera est, natura humana utique non

recte seu e ratione ac religione consideratur, nisi primuui

pro effecto et quasi munere habeatur naturae divinae,

deinde ut materia et instrumentum adhibeatur ad hu^us

majorem actualitatem humanam. Quae quum ita sint,

mens humana actuosa ita demum est ratioualis et reli-

giösa, si primum ei sit natura divina jam actualis func-

tionuni suaruni principium et lex et mensura, conforma-

tio autem naturae suae humanae earum objectum et ef-

fectus, et si deinde etiam ei sit ulterior naturae divinae

') P. 120, 122.
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förändras och omdanas, att hennes sinliga natur blir mer

eller mindre öfverensstämmande med den förnuftiga. Den-

na öfverensstämmelse , såvida den är aktuel, är ett ut-

tryck af den enhet, som vi ofta omnämnt; och ju mer

menniskan är medveten om denna enhet, i samma mon
är hon aktuelt förnuftig och religiös.

Men menniskoanden är icke blott sjelfmedvetande och

förnimmande, utan äfven ständigt föränderlig och verk-

sam, så att han med rätta kan betraktas såsom en form

af verksamt sjelfmedvetande eller af sjelfmedveten verk-

samhet. Om vi sålunda hittills bestämt det menskliga

förnuftet och religionen såsom medvetande, återstår att

äfven bestämma dem såsom verksamhet. Den mensk-

liga verksamheten är aktuelt förnuftig och religiös, om
den både' innebär ett sannt medvetande om den gu-

domliga och menskliga naturen, och i enlighet med
detta medvetande bringar dem båda till enhet; ty blott

sålunda kunna båda naturerna enligt sitt sanna väsende

sluta sig tillsamman till ett lif och en verksamhet. Nu
är den gudomliga naturen icke blott den menskliga na-

turens princip och tillräckliga grund och på samma gång
hennes högsta lag eller väsende och mått, utan äfven

hennes högsta och yttersta ändamål och på samma gång
hennes högsta fulländning och salighet ^). Men om så

verkligen förhåller sig , uppfattas den menskliga naturen

i inga hänseenden riktigt eller enligt förnuft och reli-

gion, såvida hon icke för det första betraktas såsom en

produkt och, så att säga, skänk af den gudomliga na-

turen , och för det andra användes såsom material och

medel för den sednares högre aktualitet hos menniskan.

Den verksamma menniskoanden är alltså först då för-

nuftig och religiös, om för det första den redan till en

viss grad aktuela gudomliga naturen utgör principen

och lagen och måttet för hans funktioner, samt omda-
ningen af hans menskliga natur deras objekt och verkan;

och om för det andra den i ännu högre grad aktuela

') Sidd. 121, 123.
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actualitas functionum suarum finis ac perfectio, iiatura

autem humaua jam conformata earum materia ac instru-

meiitum. Et quoniam mens humaua finita sibi uoii est

aeterna et immutabilis , ut divina, sed semper inobilis et

actnosa^). necesse est actualem ejus ratioiiem re vera

no]i esse iiisi actuositatem , videlicet ita, ut jam dixi-

mus, sui consciam et determiiiatam.

Deniqne autem hoc etiam est coiisideraiidum, actuo-

sitatem eam, quam quaerimus, numquam esse absolute

perfectam '-) , iieque tameii re vera rationalem, nisi ad

perfectionem usque tendat et enitatur. Tta vero iu ho-

mine ea esse uou potest nisi perpetuum rationis et reli-

gioiiis studium, quod uomiue anioris Dei rectissime signi-

ficatur, et quidem utroque vocis hujusee sensu. Religio

euim humaua nou tantum est amor homiuis erga Deum,

quem fuuctionum suarum habet finem ac perfectionem,

verum etiam Dei amor erga homiuem, qui per Eum fit

verae perfectionis felicitatisque suae particeps. Nimirum

ratio ubique est sui ipsius priucipium et finis, seu et causa

et elfectus, neque tantum ab homine quaeritur, sed etiam

vicissim hunc quaerit^). Ceterum hic amor miuime est

inane desiderium, quo nihil efficitur, sed viva actuositas,

qua semper aliquid obtinetur. Nam et ipse jam est reli-

gio certum ad gradum actualis, et majorem hujus actuali-

tatem fruetum sui habet atque effectum. Est autem hic

fruetus major usque similitudo et unitas cum Deo, quae

vita est spiritualis et aeterna, itemque vera scientia et

libertas et beatitudo. Atque iu hoc inest etiam semen

incorruptibile , ex quo alia et praestantior vitae forma

progerminet*).

') i\ 144. 2) p 134^ 3) p 152. 4) p^ 52.
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gudomliga naturen utgör hans funktioners ändamål och

fulländning , samt den redan omdanade menskliga naturen

deras medel och material. Och emedan den ändliga

menniskoanden för sig sjelf icke är evig och oföränder-

lig, såsom den gudomliga anden, utan ständigt föränderlig

och verksam^), så måste hans aktuela förnuft i sjelfva ver-

ket alltigenom vara en verksamhet ,
nämligen en sjelfmed-

veten och bestämd verksamhet, som vi ofvan angifvit.

Slutligen bör man äfven observera, att den verksam-

het, hvarom här är fråga, aldrig är absolut fullkomlig'-),

men att den dock å andra sidan icke är verkligt för-

nuftig , , såvida den ej syftar och sträfvar till fullkomlig-

heten. Följaktligen kan denna verksamhet hos menni-

skan icke vara annat än en oaflåtlig sträfvan till för-

nuft och religion, som fullkomligt riktigt betecknas så-

som vår kärlek till Gud och Guds kärlek till oss. Ty
menniskans religion är icke blott hennes kärlek till Gud,

i hvilken hon ser sin verksamhets ändamål och fulländ-

ning, utan äfven Guds kärlek till menniskan, som ge-

nom Honom blir delaktig af sin sanna fullkomlighet och

lycksalighet. Förnuftet är nämligen städse sin egen

princip och sitt eget ändamål eller både orsak och ver-

kan, och derföre utgör det icke blott målet för menni-

skans traktan, utan drager äfven sjelf menniskan till

sig'^). Denna menniskans kärlek till Gud är för öfrigt

ingalunda en tom längtan, hvarigenom ingenting åstad-

kommes, utan en lefvande verksamhet, som alltid i

någon mon vinner sitt mål. Ty dels är redan kärle-

ken sjelf religionen till en viss grad aktuel, dels är

dess frukt och verkan hennes ännu större aktualitet. Den-
na frukt består uti en allt större likhet och enhet med
Gud och är andligt och evigt lif samt tillika sann kun-

skap, frihet och salighet. Och just häri ligger äfven det

oförgängliga frö, hvarur en annan och fullkomligare lifs-

form skall uppspira*).

') Sid. 145. '^) Sid. 135. ^) Sid. 153. *) Sid. 53.
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C AP. V.

De Sapientia et Virtute humana.

Si iiiter religionem, sapientiam et virtutem distiugui-

tnr , et si
,

quod fieri solet , sapieutia ad coguitionem
,

virtus ad actionem refertur, haec distiiictio utique ad

mentem divinam et infinitam non pertinet. Nain quum

sit mens absoluta omuino aeterna et immutabilis , fieri

non potest, ut ea in se sibique sit raobilis et actuosa,

neque adeo ut deterniinationes suas sensim explicet per

seriem functionum, quibus ad hunc vel illum finem prae-

cipue conteudat^). Ita vero in ea uulla concipi potest

inter seientiam et actionem diversitas, sed quae in ea

est ratio seu religio et sapientia, eadem etiam est sua

virtus, quae idcirco non magis quam illa a mente ipsa

aeterna et immutabili diversa est 2).

Neque tamen haec ita intelligi debent, ac si ex no-

stra sententia mens absoluta nihil omnino agat aut effi-

ciat, sed plane iners sit atque otiosa. Quin potius ea

est omnis actionis principium et finis , ita ut, si ea non

esset, nihil quidquam vel efiiceretur vel moveretur. Ve-

rum formam mentis actuosae ea non obtinet, nisi quoad

consideratur in mentibus finitis, in quibus ita fere vi

sua adest et agit, ut sol calore suo in rebus, quas cale-

facit. Quamquam enim calor solis ipsius usque est idem

et immutatus, tamen v. gr. in corporibus terrenis et

mutat et mutatur, quum haec sensim tantummodo eum

recipiant. Eodemque modo vis divina in Deo ipso non

mutatur ac variat, verum in mentibus tamen finitis mo-

tum et mutationen! efficit, quum in iis non tota simul

') P. 111]. '^) P. IIG, 152.
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FEMTE KAPITLET.

Om den menskliga visheten och dygden.

Såvida man skiljer mellan religion, vishet och dygd,

och om, såsom vanligt är, visheten hänföres till kun-

skapen och dygden till verksamheten, så har denna åt-

skillnad ingen betydelse med afseende på den gudomliga

och oändliga anden. Ty alldenstund den absoluta anden

är evig och oföränderlig, så kan han omöjligen i och

för sig vara föränderlig och verksam, ej heller så be-

skaffad, att han småningom utvecklar sina bestämningar

i en serie af funktioner, genom hvilka han företrädesvis

skulle åsyfta det ena eller det andra ändamålet'). Följ-

aktligen kan man icke hos den absoluta anden tänka

sig någon åtskillnad mellan vetande och verksamhet,

utan det som hos honom är förnuft eller religion och

vishet, det är äfven hans dygd, hvilken derföre lika litet

som de förra bestämningarne är skild från den eviga och

oföränderliga anden sjelf-).

Detta bör likväl icke förstås så, som skulle den ab-

soluta anden enligt vår åsigt icke verka eller åstadkomma

någonting alls, utan vara fullkomligt overksam. Tvärtom

är han ju all verksamhets princip och ändamål, så att

om han ej vore till, hvarken någon verksamhet eller rörelse

skulle ega rum. Men formen af ett verksamt väsende

får han, endast för så vidt som han betraktas såsom

bestämning i och hos de ändliga andarne, i hvilka han

med sin kraft är närvarande och verkar, ungefär på
samma sätt som solen med sin värme verkar på de ting,

hon uppvärmer. Ty ehuru solens egen värme ständigt

är en och oföränderlig, så åstadkommer och undergår

den dock förändringar i de materiela tingen, då dessa

så småningom upptaga densamma. På samma sätt un-

dergår icke den gudomliga kraften hos Gud sjelf någon

växling eller förändring, ehuru den hos de ändliga sub-

jekterna åstadkommer rörelse och förändring, då den hos

') Sid. 117. 2) gi(j(j^ 117^ 153, 12.
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fiat actualis. Scilicet qiiemadmodum calor solis uon est

nisi sol ipse iit calefaciens, ita et vis diviua uon est nisi

Deus ipse ut causa efficiens — ut id, per quod aliqnid

est et percipitur.

Sed ut ad propositum redeamus, si iu Deo uon recte

discernitur inter leligionem, sapientiam et virtutem, tota

distiuctio earum ad meutem finitam est referenda, et qni-

dem ad mentem nostram humanam, quae sola nobis est

coguita. De qua igitur si quaerimus, quoniodo in ea

istae notioues tum cobaereant tum differant, de religione

quidem boc primum ex antecedentibus constat, eam esse

meutem bumanam universam, quoad baec sit cum mente

diviua uuita bujusque unitatis sibi couscia. Tum vero

binc sequitur, iu ratioue et religione bumana, ut et in

diviua, etsi in bac modo aeterno, nullam esse inter scien-

tiam et actiouem ejusmodi differentiam , ut alterutra prae-

ponderet aut praecipue respiciatur, quum quidem mens

aeque sit conscieutia sui actuosa et actuositas sui cou-

scia. Denique boc etiam patet , religioni non esse finem

queudam particularem , ad quem tendat, nec certum ge-

nus functiouum, quibus se explicet; uam et totum com-

plectitur bomiuem, et sui ipsius est tum principium tum

finis. Quin potius iu mente vere religiösa omnia pro-

posita totidem sunt momenta unius ejusdemque propositi-et

finis universi
,

quae est rellgio. Quae omnia de sapien-

tia et virtute similiter dici non possunt, siquidem bae

aliquo modo et a religione et inter se differant, quam-

quam et barum utraque est mens ipsa bumana sui cou-

scia pariter et actuosa. Omni enim geueri actuositatis

snus est finis, ad quem fuuctiouibus suis tendit, et ex

quo praecipue determiuatur; quamobrem et snus sit finis,
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dessa icke blir på en gång i sin helhet tiktuel. Lika-

som nämligen solens värme icke är något annat än so-

len sjelf såsom värmande, så är äfven den gndomliga

kraften ej något annat än Gud sjelf såsom verkande or-

sak — såsom det, hvarigenom något är och förnimmes.

Men för att återkomma till ämnet, om man hos Gud

ej skiljer mellan religion, vishet och dygd, så måste

hela distinktionen dem emellan hänföras till den ändliga

anden och specielt till vår meuskliga ande, som ensam

är oss bekant. Fråga vi således både efter sambandet

och åtskillnaden mellan dessa begrepp hos menniskan,

så är, det först och främst hvad religionen vidkommer

af det föregående gifvet, att hon är menniskoanden i

dess total itet, för så vidt han står i förening med den

gudomliga anden och är medveten om denna enhet. Men

häraf följer vidare, att i det menskliga förnuftet och

religionen, liksom äfven hos Gud, ehuru hos honom på

ett evigt sätt, ingen skillnad mellan vetande och verk-

samhet är gifven i den mening, att endera momentet

skulle vara öfvervägande eller företrädesvis afses, då ju

anden i sin helhet lika mycket är verksamt sjelfmedve-

tande som sjelfmedveten verksamhet. Slutligen är det

äfven uppenbart, att religionen icke har något specielt

ändamål, hvilket den vill uppnå, ej heller något visst

slag af funktioner, i och genom hvilka den utvecklar

sig; ty den omfattar hela menniskan och är på en gång
sin egen princip och sitt eget ändamål. Ja, för det

saunt religiösa medvetandet utgöra alla särskilda upp-

gifter hka många momenter i en och samma allmänna upp-

gift eller det alltomfattande ändamål, som är religionen.

Detta kan icke i samma mening sägas om visheten och

dygden, alldenstund dessa i visst afseende skilja sig så-

väl från religionen som från hvarandra, ehuru äfven

hvar och en af dem är menniskoanden sjelf såsom på en

gång sjelfmedveten och verksam. Ty hvarje slag af verk-

samhet har sitt eget bestämda ändamål, hvartill den

med sina funktioner syftar och hvaraf den hufvudsakligen
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oportet, iis generibus, quae nomiiia sapientiae et virtutis

adipiscuntur. De quorum igitur liiiibns si quaeritur, iit

uotioues eorum deterinineutur , in eo oniues, quod cou-

stat, consentiunt , sapieutiam hominis cerui iiiaxime in

rebus cognoscendis , virtutem maxime in gerendis, adeo

ut certe , si illa sit virtus contemplativa, baec sit e cou-

trario sapientia activa. Quod si verum lioc esse conce-

ditur, dubitari utique nou potest, quiii sapientia maxinie

spectet ad mentis conscieutiam sui et claritatem, quae

cognitio est et scientia, virtus vero ad eam meiitis con-

formationem
,
quae libertas est et activitas. Neque enim

est conseutaneum , eam actuositatem esse sapientem
,
quae

non sit eftectio scientiae, aut eain honestam et, si di-

cere fas sit, virtuosam, quae nou sit efFectio libertatis.

Libertatem autem hic dicimus eam meutis formam, in

qua nihil inest, quod justae rationis explicationi officiat,

id quod re vera obtinet, si natura inferior et externa

superiori interiorique obtemperet; nam ita quidem illa

majorem hujus actualitatem uon modo non impedit, verum

etiam proniovet. Quae si vere sunt disputata, ex iis

boc qnidem jam intelligimus, sapientiam esse mentem

ipsam humanam
,

quoad haec actuosa sit ut facultas

theoretica, virtutem vero eandem mentem, quoad e cou-

trario actuosa sit ut facultas practica. Illius enim fa-

cultatis linem et propositum esse scientiam, hujus liber-

tatem, in capite libri ultinii tertio jam demonstravinms.

Verum neque omnis actuositas theoretica est sapien-

tia, neque omnis practica virtus; nam homo certe non

tantum sapienter et honeste, sed incipienter etiam et tur-

piter agere potest. Itaque adhuc reliquum est, ut quac-

ramus, quo modo sint conformatae, oportet, illa, ut no-
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bestämmes; sålunda böra äfven de arter af verksamhet,

som kallas vishet och dygd, halva sitt eget ändamål.

Och om vi således för bestämmandet af deras begrepp

fråga efter deras specifika ändamål, så öfverensstämma,

såsom bekant, alla deri, att menniskans vishet företrä-

desvis yttrar sig i kunskapen, hennes dygd åter förnäm-

ligast i verksamheten , så att om den förra skulle kunna

kallas en kontemplativ dygd, så vore den sednare tvärtom

en verksam vishet. Men om detta medgifves, så följer

deraf otvifvelaktigt, att visheten hufvudsakligeu åsyftar

andens sjelfmedvetande och klarhet, som är kunskap och

vetande;, dygden åter en sådan andens omgestaltning,

som är frihet och sjelfverksamhet. Ty lika litet som

den verksamhet är vis , hvilken icke har sin grund i ve-

tandet, lika litet är den verksamhet aktningsvärd och

dygdig, som ej är en yttring af frihet. Med frihet mena

vi här en sådan form hos anden, i hvilken intet hinder

för förnuftets riktiga utveckling förefinnes; och denna

form eger anden i sjelfva verket, då den lägre och yttre

naturen står under den högres och inres lydnad, ty i

sådant fall är det så långt ifrån att den förra hindrar

den sednares högre aktualitet, att hon tvärtom befordrar

densamma. Om denna framställning är riktig, finna vi

deraf, att visheten är menniskoanden sjelf, såvidt han är

verksam såsom teoretisk förmåga, dygden åter samma ande,

såvidt han är verksam såsom praktisk förmåga. Ty att

den förra förmågans ändamål och uppgift är kunskapen,

den sednares åter friheten, hafva vi redan i denna af-

delnings tredje kapitel uppvisat.

Men icke all teoretisk verksamhet är vishet, lika litet

som hvarje praktisk verksamhet är dygd; ty faktiskt kan
menniskan handla icke blott vist och dygdigt, utan äf-

ven ovist och lastbart. Det återstår sålunda att se till,

huru deu förra verksamheten bör vara beskaffad för att
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meu sapientiae, haec, ut uomeu virtutis obtineat. In

quo quideni hoc maxinie est reputaudum, iieqiie sapien-

tiam esse cognitionem rerum qualemcumque, sed sum-

mam ac verissimam, ueque virtutem esse conlbrmatioiiem

rerum qiialemcumque, sed optimam ac perfectissimam.

Duobus euim his perfectionibus totam praestautiam liu-

mauam coiitiueri, iuter omiies iiullo non tempore cou-

veuit. Si autem haec nemo facile negaverit, uou niulta

opus est disputatioue , ut adpareat, uullam aliam actuo-

sitatem humanam esse vel sapientiam vel virtutem, quam

in qua ratio et 1'eligio aliquo modo adsit ut actuosa.

Nihil enim est summo sensu verum et bonum , nisi quoad

est e ratioue, et uihil est e ratioue, nisi quoad in eo

haec adest et percipitur. At ratio, quae eadem est reli-

gio, ubique ipsa suarum functionum est principium et

fiuis; quamobrem et modo eodem sit comparata, necesse

est, in iis functionibus, quas ut facultas tum theoretica

tum practica explicat. Quae quum ita sint, ex his uti-

que id obtinemus, quod hic quaerimus, in homine esse

sapientiam, si sit religio principium et finis earum func-

tionum ejus
,

quae tlieoreticae dicuntur, virtutem vero,

si eadeni religio sit principium et finis earum functionum

ejus, quae practicae vocantur. Nimirum mens et ratio

humana tota quidem est una et eadem, nec quidqu^im

nisi suam ipsius actualitatem quaerit ac efficit. Sed

quum aliis functionibus suis magis ad conscientiam sui

et claritatem, aliis magis ad libertatem et rerum con-

formationem contendit, modo praecipue ut sapientia, mo-

do praecipue ut virtus consideratur. Atque hujus con-

siderationis causa et significatio ex iis, quae in capite

tertio jam scripta sunt, intelligi potest.
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få namn af vishet, och den sednare för att få namn af

dygd. Härvid bör man isynnerhet fasthålla, att icke hvilken

kunskap som helst, utan endast den högsta och sannaste

kunskapen är vishet, likasom ock att dygden icke består

i hvilken godtycklig omgestaltning af sinligheten som

helst, utan den bästa och fullkomligaste. Ty i dessa

begge fullkomligheter innefattas, enligt alla tiders sam-

manstämmande åsigt, all mensklig förträfflighet. Om
detta är ovedersägligt, behöfves ej någon vidlyftigare

undersökning för att ådagalägga, att ingen annan mensk-

lig verksamhet kan betecknas såsom vishet eller dygd,

än den, hvari förnuftet och religionen på något sätt äro

närvarande och verksamma. Ty ingenting är i högsta me-

ning sannt och godt, så vida det icke är förnuftsenligt,

och intet är förnuftsenligt, så vida icke förnuftet deri är

härvarande och förnimmes. Men förnuftet eller, som är

detsamma, religionen är alltid sjelf sina funktioners

princip och ändamål, derföre måste hon äfven vara det

för de funktioner, som hon såsom teoretisk eller prak-

tisk förmåga utvecklar. Häraf finna vi alltså svaret på
den fråga, som sysselsätter oss, nämligen att menni-

skan eger vishet, såvida religionen är princip och ända-

mål för hennes teoretiska funktioner, dygd åter, såvida

samma religion är princip och ändamål för hennes prak-

tiska funktioner. Visserligen är menniskoanden i sin

totalitet identisk med det menskliga förnuftet, och han

eftersträfvar och vinner ej heller något annat än sin

egen aktualitet. Men då vissa af hans funktioner

öfvervägande ha till ändamål sjelfmedvetandets klarhet,

andra åter mera åsyfta frihet och sinlighetens omgestalt-

ning, så betraktas han än öfvervägande såsom vishet,

än företrädesvis såsom dygd. Detta betraktelsesätts an-

ledning och betydelse kan inses af hvad redan i tredje

kapitlet blifvit anförd t.
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His igitur ita propositis et, ui fallimur, proLatis, ea

nos consecutos esse existimamus
,

qnae in hoc libro no-

bis fueruut proposita, ut notiones, de quibns quaesivi-

mus, religionis, sapieutiae ac virtutis generatim deter-

minarentur, earumque inter se nexus significaretur. Ne-

que enim cousilium fuit ea hic explicare, quae perse-

queuda snnt iis in disciplinis, quibiis notiones istae tan-

qnam materia, quam tracteut, subjectae sunt. Funda-

menta modo jacere voluimus, quibiis ex nostra quidem

sententia ulterior explicatio earum superstruatur. Itaque

in id operani praesertim contulimus, ut constaret, quae

esset mens et perceptio, qnae mens divina et humana,

quaeque harum inter se ratio et conjunctio. Cetera con-

sectariorum in modum delineasse magis
,

quam adum-

brasse satis habuimus, adcuratiorem eorum tractationem

in aliud tempus rejicientes.
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Vi anse oss med denua framställning, hvars riktig-

het, såsom vi hoppas, icke skall jäfvas, verkligen hafva

nått det mål, vi i denna afhandling föresatt oss, näm-
ligen att i allmänhet bestämma begreppen religion , vis-

het och dygd samt angifva deras inbördes sammanhang.

Det ingick ej i vår plan, att här närmare utveckla

de frågor, hvilkas utförande faller inom de särskilda disci-

pliner, som hafva de nämnda begreppen till föremål fÖr

sin behandling. Vi hafva här endast velat lägga de

grundvalar
, på hvilka enligt vår åsigt en ytterligare

utveckling af dessa begrepp kan baseras. Derföre ha vi

i synnerhet bemödat oss om att fastställa och bestäm-

ma begreppen ande och förnimmelse, begreppen gudom-

lig ande och mensklig ande, så ock deras inbördes för-

hållande och sammanhang. De öfriga föremålen för vår

afhandliug hafva vi ansett tillräckligt att snarare såsom

följder antyda än utförligt framställa, och deras nog-

grannare behandling uppskjuta vi till ett annat tillfälle.
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